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บทคัดย่อ
โครงการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การหล่อพร้อมฝังสาหรับของที่ระลึกไทยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไทย และ
ศึกษาแนวทางการผลิตของที่ระลึกไทยด้วยเทคนิคการหล่อพร้อมฝังในพลอยเนื้ออ่อน เพื่อตอบสนอง
ความสนใจในสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มกลางและกลุ่มล่าง
ที่มีกาลังซื้อไม่สูงมาก แต่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่
“การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด” เนื่องจากจานวนประชากรเป็น
นักท่องเที่ยวทาให้ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน จึงใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก (Convennience Sampling)
และกาหนดขนาดประชากรตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน โดย
แบบสอบถามประกอบด้วยคาถาม 3 ส่วน คือ (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว (2) การรับรู้
เอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบ (3) พฤติกรรมการซื้อของที่ระลึก (4) และข้อเสนอแนะอื่นๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลคาถามข้อ (1), (3) และ (4) ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows วิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ใน
การวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลสภาพทั่วไป และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามในสมมติฐานต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
t-test และ ANOVA ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลคาถามข้อ (2) ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดประเภทและลงรหัส เพื่อสรุปและอภิปรายผลโดยการบรรยายเป็นความเรียง
“การศึกษาและวิเคราะห์เอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก” ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 3 ท่าน โดยการจัดการเสวนาในหัวข้อเรื่องเอกลักษณ์ไทยในของที่
ระลึก บันทึกข้อมูลให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และสรุปข้อมูลในลักษณะความเรียง
“การศึกษาเทคนิคการหล่อพร้อมฝังพลอยเนื้ออ่อน” เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาใน
กระบวนการผลิต โดยการทดลองหล่อพร้อมฝังอัญมณีโกเมน (Garnet) เพอริดอท (Peridot) โทแพซ
(Topaz) อะมิทิสต์ (Amethyst) บนตัวเรือนเทียนและหล่อด้วยโลหะดีบุก
จากผลการศึกษาด้านการตลาดและด้านเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึกข้างต้น ผู้วิจัยนามาสร้าง
แนวทาง (Framework) เพื่อใช้ในการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไทย และ
ทาการยกตัวอย่างการออกแบบของที่ระลึกจากแนวทางนี้ พร้อมการผลิตตัวอย่างต้นแบบของที่ระลึก
ด้วยวิธีการหล่อพร้อมฝังอัญมณี เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจมากขึ้น
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ABSTRACT
A project titled “Identity Design and Development of Thai Souvenir by Stonein-Place technique” focused on studying a method for identity designing and
developing Thai souvenir. Moreover, the project aimed to study the souvenir’s
production by stone-in-place casting technique using semi-precious gemstones. A
target market of the souvenir was a group of foreigners in a middle and lower classes
who were tourists and interested in gems and jewelry. Even though, individual might
not have a strong buying power, but a large number of the tourists could make a
potential market.
“Marketing data analysis ” on foreign tourists with no certain amount was
done using covenience sampling. Size of the population was set at a confidence
level of 95%, which gave a resulting sampling population of 400 foreign tourists. A
questionnaire composes of four parts; (1) Personal factors of the tourist, (2)
Recognition of Thai identity for designing, (3) Buying behavior on a souvenir and (4)
Additional suggestion. SPSS for Windows computer program was used to run
statistical analysis of results from part (1), (3) and (4) of the questionnaire. Data of
general factors was analyzed using descriptive statistics; frequency and percentage.
Additionally, inferential statistics was applied to test a relationship between
independent and dependent variables in all assumptions using t-test and ANOVA. On
the other hand, qualitative research was used to interpret results from part (2) of the
questionnaire, where the data was categorized, sorted and then coded and the
summary and discussion was expressed in essay writing.
“Thai identity in souvenir data analysis” was done using qualitative research
method by interviewing 3 specialists. A seminar entitled Thai identity in souvenir was
arranged among the three. The relevant data was gathered covering all objectives
and summarized in form of an essay.
“Study of stone-in-place casting process” was performed to reduce cost and
time of souvenir production. Garnet, peridot, topaz and amethyst were set on wax
mold and then they were casted with tin.
In this research, the results from marketing and Thai identity souvenir were
applied to be a framework of identity designing and Thai souvenir development.
Accordingly, design example of Thai souvenir was done following the framework. The
resulting master model of souvenir was manufactured by stone-in-place casting
process with semi-precious gemstone to present the tangible possibility.
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ภาคผนวก 3) แบบสอบถามแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ภาคผนวก 4) แบบสอบถามแปลเป็นภาษาจีน
ภาคผนวก 5) เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา 1
ภาคผนวก 6) เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา 2
ภาคผนวก 7) ภาพการเก็บแบบสอบถาม
ประวัตินักวิจัย
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1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

ข้อได้เปรียบและข้อควรระวังในการหล่อพร้อมฝัง
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองการหล่อพร้อมฝังพลอยธรรมชาติ [3]
แผนการดาเนินงาน
ตารางความสัมพันธ์รากฐานทางวัฒนธรรม
ตารางแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
แสดงคาถาม 7 คาถาม ( และ 1H ) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค ( ) ตารางที่ 2.4 ข้อได้เปรียบและข้อควรระวังในการหล่อพร้อมฝัง [1]
2.4 ข้อได้เปรียบและข้อควรระวังในการหล่อพร้อมฝัง [1]
2.5 ข้อมูลที่ได้จากการทดลองการหล่อพร้อมฝังพลอยธรรมชาติพลอยธรรมชาติ [1]
3.1 รายละเอียดวิธีดาเนินการศึกษา
4.1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
4.2 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
4.3 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
4.4 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกรายได้
4.5 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเชื้อชาติและสัญชาติ
4.6 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามจานวนครั้ง
ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
4.7 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความบ่อยครั้ง
ในการซื้อของที่ระลึก
4.8 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม
วิธีการรู้จักประเทศไทย
4.9 จัดหมวดหมู่คาถามที่ 1 “หากต้องการออกแบบของที่ระลึก เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด” จาแนกในหมวด
“วัฒนธรรมทางความคิด”
4.10 จัดหมวดหมู่คาถามที่ 1 “หากต้องการออกแบบของที่ระลึก เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด” จาแนกในหมวด
“วัฒนธรรมด้านปทัสถาน”
4.11 จัดหมวดหมู่คาถามที่ 1 “หากต้องการออกแบบของที่ระลึก เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด” จาแนกในหมวด
“วัฒนธรรมทางวัตถุ”
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4.12 จัดหมวดหมู่คาถามที่ 1 “หากต้องการออกแบบของที่ระลึก เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด” จาแนกในหมวด
“วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ”
98
4.13 จั ด หมวดหมู่ ค าถามที่ 2 “เมื่ อ กล่ า วถึ งประเทศไทย ท่ านนึ ก ถึ งสิ่ งใดเป็ น สิ่ งแรก”
จาแนกในหมวด “วัฒนธรรมทางความคิด”
4.14 จัดหมวดหมู่คาถามที่ 2 “เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก”
จาแนกในหมวด “วัฒนธรรมด้านปทัสถาน”
4.15 จั ด หมวดหมู่ ค าถามที่ 2 “เมื่ อ กล่ า วถึ งประเทศไทย ท่ านนึ ก ถึ งสิ่ งใดเป็ น สิ่ งแรก”
จาแนกในหมวด “วัฒนธรรมทางวัตถุ”
4.16 จั ด หมวดหมู่ ค าถามที่ 2 “เมื่ อ กล่ า วถึ งประเทศไทย ท่ านนึ ก ถึ งสิ่ งใดเป็ น สิ่ งแรก”
จาแนกในหมวด “วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ”
4.17 การจั ด อั น ดั บ ความถี่ : ค าถามที่ 1 “หากต้ อ งการออกแบบของที่ ระลึ ก เพื่ อ สื่ อ ถึ ง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด”
4.18 การจัดอันดับความถี่ : คาถามที่ 2 “เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านคิดถึงสิ่งใด
เป็นสิ่งแรก”
4.19 แสดงจานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึก จาแนก
ตามรูปแบบบุคลิกภาพ
4.20 แสดงจานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามประเภท
สินค้าที่ท่านต้องการ
4.21 แสดงจานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามคุณลักษณะของ
ที่ต้องการซื้อ
4.22 แสดงจานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตาม
วัตถุประสงค์ในการซื้อ
4.23 แสดงจานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามสถานที่เลือกซื้อ
4.24 แสดงจานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามราคาที่เลือกซื้อ
4.25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
บุคลิกภาพกับอายุ
4.26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกด้านประเภทสินค้ากับปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
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4.27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกด้านคุณลักษณะของที่ระลึก
กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
4.28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกด้านวัตถุประสงค์การซื้อกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
4.29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกด้านสถานที่เลือกชื้อกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
4.30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกด้านราคาที่เลือกชื้อกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
4.31 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านอายุ : กลุ่มที่ 1 (อายุต่ากว่า 20 ปี)
4.32 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านอายุ : กลุ่มที่ 2 (อายุ 20-29 ปี)
4.33 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านอายุ : กลุ่มที่ 3 (อายุ 30-39 ปี)
4.34 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านอายุ : กลุ่มที่ 4 (อายุ 40-49 ปี)
4.35 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านอายุ : กลุ่มที่ 5 (อายุ 50 ปีขึ้นไป)
4.36 การทดลองอบพลอยในอุณหภูมิต่าง ๆ
4.37 การอบพลอยที่อุณหภูมิต่าง ๆ
4.38 การอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 250 C ที่เวลา 2 ชั่วโมง และ 5 ชัว่ โมง
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แผนวิธีดำเนินกำรวิจัย
ควำมสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ อัตลักษณ์ร่วมและวัฒนธรรมไทย
ความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์กับระบบการสื่อสารและสัญญะวิทยา
ศิลาจาลึกและสุนทรภู่
อักษรไทยสมัยโบรำณ
มวยไทย
ทีเ่ สียบปากกาของที่ระลึก
กำรห่อสวม
กำรห่อทรงเตี้ย
กำรห่อทรงสูง
กำรห่อขนมเทียน
กำรห่อขนมเทียนแบบ 2 จีบ
กำรห่อขนมเทียนสลัดงำ
กำรห่อขนมกรวย
กำรห่อข้ำวต้ม
กำรห่อข้ำวต้มมัดใต้
กำรห่อข้ำวต้มน้ำวุ้น
กำรห่อหมูยอ
กำรห่อแหนม
กำรห่อข้ำวเหนียวปิ้ง
กำรห่อข้ำวด้วยใบตอง
กระทงมุมเดียวดุนก้น
กระทงสองมุมดุนก้น
กระทงสองมุม
กระทงสำมมุม
กระทงสี่มุม
กระทงสี่มุมปำกหยัก
กระทงห้ำมุม
กระทงหกมุม
อุบะขำเดียวหรือตุ้งติ้ง
อุบะแขกหรือพวงเต้ำรั้ง

9
13
16
18
18
19
22
41
41
42
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
53
53

XII

สารบัญภาพ (ต่อ)
ตาราง
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อุบะไทยธรรมดำ
อุบะไทยทรงเครื่อง
อุบะพู่
อุบะสร้อยสนหรือแตระ (ดอกจำปำ)
มำลัยชำยเดียว
มำลัยสองชำย
มำลัยชำร่วย
มำลัยซีกดอกพุด
มำลัยกลมลำยเกลียวและมำลัยกลม
มำลัยแบน
มำลัยรี
มำลัยสำมเหลี่ยม
มำลัยตุ้ม
มำลัยตัวหนอน
มำลัยสำมกษัตริย์
มำลัยพวงดอกไม้
มำลัยสัตว์
มำลัยลูกโซ่
มำลัยเถำ
มำลัยครุย
มำลัยดอกกล้วยไม้
เทียนขี้ผึ้ง (a) เทียนขี้ผึ้งแบบแท่ง และ (b) เทียนขี้ผึ้งแบบฉีด
โลหะในกำรวิจัย (a) ทองแดง (b) เงิน (c) อะลูมิเนียม และ (d) ดีบกุ
พลอยที่ใช้ในงำนวิจัย
อุปกรณ์ทำต้นแบบเทียนขี้ผึ้ง (a) โต๊ะทำงำน (b) เลื่อยฉลุ (c) เหล็กตัวซี
(d) ตะไบ (e) หัวแร้ง และ (f) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
อุปกรณ์กำรอัดและผ่ำพิมพ์ยำง (a) แผ่นยำงสำเร็จ (b) แผ่นยำงหลังตัด
(c) กรอบโลหะ (d) แผ่นโลหะ (e) จุกรูปกรวย (f) คีมหนีบ และ (g) มีดผ่ำตัด
วัสดุและอุปกรณ์ในกำรหล่อหล่อโลหะ (a) ฐำนยำงพร้อมกระบอกโลหะ (b) อุปกรณ์
ป้องกันควำมร้อน และ (c) ปูนหล่อเครื่องประดับ
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง (a) เครื่อง CNC (b) เครื่องชั่งน้ำหนัก (c) เครื่องอัดพิมพ์
ยำง (d) เครื่องฉีดเทียน (e) เครื่องผสมปูน (f) เครื่องดูดอำกำศ (g) เตำอบไฟฟ้ำ (h)
เตำไฟฟ้ำอบเบ้ำปูน และ (i) เครื่องหล่อโลหะไฟฟ้ำแบบขดลวดเหนี่ยวนำ
ครูซิเบิ้ลในเตำอบไฟฟ้ำ
ออกแบบชิ้นงำนทดสอบโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros 3.0
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1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหาของโครงการวิจัย
เนื่องจากประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมสาหรับการ
ท่องเที่ยวติดอัน ดับ แรกๆ ของโลก ธุรกิจการท่องเที่ยวไทยจึงนับเป็นธุรกิจหลักที่นาเงินตราเข้าสู่
ประเทศในอั น ดั บ ต้ น อี ก ทั้ ง จากข้ อ มู ล กรมศุ ล กากรได้ ส รุ ป ตั ว เลขมู ล ค่ าการส่ งออกอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ ไทยระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปี 2556 คิดเป็นมูล ค่ากว่า 2 หมื่นล้ านบาท
นับเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญเป็นอันดับที่ 6 ในปีนี้ [1] ทั้งนี้ในปี 2555 ภาพรวมมู ลค่าการส่งออกอัญ
มณีและเครื่องประดับของไทยขยายตัวร้อยละ 9.91 มีมูลค่าส่งออกคิดเป็นอันดับ 3 อย่างไรก็ ตามการ
ปรับลดลงของมูลค่าการส่งออกในปีนี้เนื่องจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจโลกและการแข็งตัวของค่าเงิน
บาท [2] จากตัวเลขการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ถือเป็นจุดแข็งของ
ประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้สูง อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากนั กท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย พบว่ามีความสนใจในสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับในปริมาณที่สูง
อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินค้าประเภทนี้มีราคาสูง ดังนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มกลางและกลุ่มล่าง ที่มีกาลัง
ซื้อไม่สูงมาก แต่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ มีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวกลุ่มบน ในฐานะ
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีโอกาสทางานเกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องประดับ ณ คณะอัญมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่ง จังหวัดจันทบุรีนั้น ถือเป็นศูนย์กลางการค่าพลอยสีเกือบทุก
ชนิด เป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งซื้ อขายที่สาคัญของโลก จึงมีความคิดในการประยุกต์การออกแบบ
เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และศิลป์ด้านการออกแบบเอกลักษณ์
เพื่ อ น าความได้ เปรี ย บเหล่ า นี้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก เอกลั ก ษณ์ ไทย ที่ มี ร าคาไม่ สู ง มาก
นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้ เพื่อมุ่งหวังให้มีการสร้างสรรค์การออกแบบ
เอกลักษณ์สินค้ากลุ่มของที่ระลึก เพื่อให้สินค้าดังกล่าวสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับ อันจะเป็น
การส่งเสริมเอกลักษณ์ของที่ระลึกไทยและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอัญมณีของประเทศไทยอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1.2.1 ศึกษาแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไทย
1.2.2 ศึกษาแนวทางการผลิตของที่ระลึ กไทยด้วยเทคนิคการหล่ อพร้อมฝั งในพลอยเนื้ออ่อน
1.3 ของเขตของโครงการวิจัย
โครงการวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษา 3 ด้าน คือ
ด้านการตลาด : เป็นการศึกษาลักษณะตลาดของของที่ระลึกไทย ปัจจัยและความต้องการในการ
เลือกซื้อของที่ระลึก เพื่อนาไปกาหนดลักษณะเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ด้านการออกแบบ : เป็นการศึกษาแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์ของที่ระลึกไทยด้วยเทคนิค
การหล่อพร้อมฝังพลอยเนื้ออ่อน โดยการเก็บข้อมูลเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ต่อมาประมวลผลจากข้อมูล ด้านการตลาดร่วมกับข้อมูลเอกลักษณ์ ไทยมา
กาหนดเป็น Design brief และสร้างแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไทย
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ด้านเทคนิคการผลิตและวัตถุดิบ : เป็นการศึกษาเทคนิคการหล่อพร้อมฝังพลอยเนื้ออ่อน รวมถึ ง
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตัวเรือน เช่น โลหะเงิน อลูมิเนียม ทองเหลืองและบรอนส์
1.4 ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การหล่อพร้อมฝัง
การหล่อพร้อมฝังหรือที่เรียกว่า Stone-in-Place casting หรือ “insitu” คือการฝังอัญมณี
ลงบนชิ้ น งานเที ย นก่อ นที่ จ ะท าการหล่ อ การหล่ อพร้อ มฝั งมี พื้ น ฐานการท างานเหมื อนการหล่ อ
เครื่องประดับทั่วไปผู้ที่จะศึกษาเทคโนโลยีการหล่อพร้อมฝังควรจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องโลหะ
วิทยา การทาต้นแบบเครื่องประดับ พลอย การฝังพลอย และการหล่อเครื่องประดับเบื้องต้น
แม้ว่าการหล่อพร้อมฝังจะคล้ายกับการหล่อโดยทั่วไป แต่จะต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบ
ในการทางานอย่างมาก เพราะความผิดพลาดหมายถึงการสูญเสียอัญมณีหรือพลอยหลังจากการหล่อ
และงานที่ได้จากเทคนิคการหล่อแบบนี้จะมีคุณภาพการผลิตที่ดีกว่างานฝังด้วยมือ คือ พลอยที่ฝังยึด
ติดแน่ นกับ ชิ้น งาน ยากต่อการหลุ ด พลอยดูเหมือนมีขนาดใหญ่ กว่าพลอยที่ได้จากการฝังด้ว ยมือ
เพราะเนื้อโลหะไม่มาปกคลุมที่หน้าพลอยมากนัก รวมไปถึงรายละเอียดเม็ดไข่ปลาที่ได้มีความกลมไม่
เป็นรอยขีดข่วนจากขั้นตอนการฝังด้วยมือ นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถเรียนรู้งานฝังพลอยบน
ชิ้นงานเทียนได้ง่ายและรวดเร็วอีกด้วย โดยมีข้อเปรียบเทียบ และข้อควรระวัง จาแนกได้ดังนี้
ข้อได้เปรียบของการฝังพลอยบนชิ้นงานเทียน
1) สามารถออกแบบได้หลากหลาย และออกแบบใหม่ๆได้
2) ประหยัดเวลาในการผลิต เพราะลดขั้นตอนในการฝังพลอยบนโลหะซึ่งใช้เวลามาก
3) ลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 50-80 เปอร์เซ็นต์
4) งานที่ได้มีการฝังพลอยที่แข็งแรงและยึดติดแน่น
5) ไม่ทาให้เกิดรอยขีดข่วน
6) ทาให้พลอยขนาดเล็กมีขนาดใหญ่ขึ้น
7) เป็นนวัตกรรมใหม่ของการฝังพลอย
8) เป็นกระบวนการที่สามารถเรียนรู้และศึกษาได้ง่าย
จากที่กล่าวมา กระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิ คหล่ อพร้อ มฝังจึงนั บ เป็นอีกกระบวนการที่
สามารถช่วยลดต้นทุน ลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต การหล่อพร้อมฝังเป็นการนาอัญมณีมาฝังลง
บนตัวเทียน หรือการวางลงในแม่พิมพ์ยาง ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะงานที่มีการฝังเป็นจานวนมากและ
ฝังพลอยที่มีขนาดเล็ก อีกทั้งการหล่อพร้อมฝังยังช่วยให้พลอยติ ดกับชิ้นงานแน่นมากขึ้น และยังลด
การหักของหนามเตย โดยการหล่อพร้อมฝัง สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
1) การน าพลอยฝั งลงในตั ว เรือ นที่ เป็ น เที ย น ที่ เรียกว่ า “ฝั งแบบคลิ ก (click setting)”
วิธีการนี้ใช้กับการฝังได้ทุกแบบ คือ
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- การฝังจิกไข่ปลา (Pave setting) เป็นการฝังโดยมีการดึงเนื้อโลหะในบริเวณรอบๆ พลอยขึ้นมาทั้ง 4
ด้านเพื่อยึดพลอยให้ติดกับตัวเรือน โดยเนื้อโลหะที่ถูกดึงขึ้นมาจะถูกกดลงเหนือบริเวณขอบพลอย
เล็กน้อยและใช้เหล็กปั่นไข่ปลา (Beading tool) ครอบลงบนเนื้อโลหะและปั่นให้เป็นเม็ดกลมๆ
- การฝังหนามเตย (Prong setting) เป็นการฝังโดยมีหนามโลหะยึดพลอยไว้ ซึ่งปกติจะมีการฝังเป็น 4
หนาม ลักษณะของหนามจะขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นงาน ซึ่งควรมีอย่างน้อยที่สุด 3 หนาม
- การฝังหุ้ม (Bezel setting) เป็นการฝังที่มีเส้นโลหะสี่เหลียมผืนผ้าแบนๆ มาหุ้มเป็นขอบรอบด้านของ
พลอย โดยเส้นโลหะ ควรอยู่เหนือขอบพลอยให้แนบสนิทไปกับพลอย
- การฝังสอดหรือล็อด (Channel setting) เป็นการฝังที่นาพลอยไปติดกับตัวเรือนโดยการฝังขอบพลอย
ลงในร่องโลหะให้ยึดพลอยตรงบริเวณเหนือขอบพลอย
2. การนาพลอยฝังในแม่พิมพ์ยางและฉีดเทียนเพื่อให้เทียนหุ้มพลอย วิธีการนี้ใช้ได้กับการฝัง
แบบจิกไข่ปลาและพลอยกลมเท่านั้น ในกรณีการฝังไร้หนามบนชิ้นงาน มีข้อดีหลายประการ ได้แก่
สามารถเรียนรู้และศึกษาได้ง่ายหล่อได้เร็วมาก พลอยถูกฝังแน่นโดยไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องมือราคา
แพง เหมาะสมกับงานการหล่อเพชร แซพไฟร์ เพชรรัสเซีย และอื่นๆ โดยพลอยที่นามาใช้ต้องไม่เป็น
มุมแหลม นอกจากนี้การใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติงานน้อย ถือเป็นข้อดีของการฝังพลอยในเทียนอีก
ด้วยข้อได้เปรียบและข้อควรระวังในการหล่อพร้อมฝัง แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1.1 ข้อได้เปรียบและข้อควรระวังในการหล่อพร้อมฝัง
ข้อได้เปรียบ

ข้อควรระวัง

1. สามารถออกแบบได้หลากหลาย และออกแบบ
1. เสี่ยงต่อการสูญหายและสูญเสียพลอย
ใหม่ๆได้
2. ไม่สามารถทาได้กับพลอยทุกชนิด
2. ประหยัดเวลาในการผลิต เพราะลดขั้นตอนในการ 3. ยากในการทาความสะอาดและขัดเงา
ฝังพลอยบนโลหะซึ่งใช้เวลามาก
4. หลังจากหล่อแล้วพลอยอยู่ในสภาพที่มีรอยแตก
3. ลดต้นทุนของการผลิตลงได้ถึง 50-80 %
เนื่องจากความร้อนที่ได้รับ
4. เป็นการฝังพลอยที่แข็งแรงและยึดติดแน่น
5. ความร้อนที่ใช้ในการอบเผาไล่เทียนและความ
5. ไม่ทาให้เกิดรอยขีดข่วน
ร้อนที่พลอยสัมผัสกับโลหะ อาจจะทาให้พลอยมี
6. ทาให้พลอยขนาดเล็กดูมีขนาดใหญ่ขึ้น
การเปลี่ยนแปลง คือสีและสมบัติบางอย่าง
7. เป็นนวัตกรรมใหม่ของการฝังพลอย
เปลี่ยนแปลง และมลทินในเนื้อพลอยเปลี่ยน
8. เป็นวิธีการเรียนรู้และสามารถศึกษาได้

โครงการวิจยั นี้มงุ่ เน้นเพื่อการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การหล่อพร้อมฝัง
สาหรับของที่ระลึกไทย ซึง่ นาศาสตร์ของการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร่วมกับเทคนิคของการผลิต
เครื่องประดับ คือเทคนิคการหล่อพร้อมฝังในพลอยเนื้ออ่อนซึ่งสามารถหาได้ทั่วไปในตลาดอัญมณี
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จังหวัดจันทบุรี โดยทาการหล่อในโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่าเช่นอะลูมิเนียมและโลหะสาริด
เนื่องจากพลอยเนื้ออ่อนนั้นเสี่ยงต่อการการความเสียหายที่อุณหภูมิสงู ดังนัน้ การหล่อโดยใช้โลหะ
ที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวต่านีจ้ ะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายเช่นการแตกร้าวใน
พลอยได้
1.5 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
ขจีพร วงศ์ปรีดีและคณะ [3] ได้ทาการทดลองการหล่อพร้อมฝังในพลอยประเภทต่างๆ แสดง
ดังตารางที่ 2 ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มพลอยที่ศึกษาเป็น 3 กลุ่มคือ พลอยธรรมชาติ (Genuine stones)
พลอยสังเคราะห์ (Synthetic stones) และพลอยคิวบิค (Cubic zirconia; CZ) โดยในแต่ละตาราง
ระบุถึงรายละเอียดของชนิด สี อุณหภูมิที่ใช้ในการหล่อ รวมถึงความเป็นไปได้ในการหล่อพลอยแต่ละ
ประเภท ข้อมูลความเป็น ไปได้ของชนิดพลอยที่ใช้ส าหรับการผลิ ตงานหล่ อพร้อมฝังนี้ ได้จากการ
รวบรวมข้อ มู ล โดยมิ ได้ เจาะจงอ้างอิงจากบริษั ท ใดบริษั ท หนึ่ ง หากอยู่ บ นพื้ น ฐานของการศึ กษา
ทดลองแสดง และประสบการณ์ของทีมงานผู้เขียน อุณหภูมิ ที่แสดงในตารางคืออุณหภูมิสูงสุดของ
กระบอกปูนในกระบวนการหล่อ และ ความเป็นไปได้ในการหล่อจะแสดงผล “ได้” หมายถึงสามารถ
หล่อพร้อมฝังได้ และ “ไม่ได้” หมายถึง พลอยจะมีการเปลี่ยนสีหลังจากการหล่อพร้อมฝัง
พลอยบางชนิดอาจมีข้อควรระวังระหว่างการหล่อ ได้แก่
1) เพอริดอด (Peridot) ธรรมชาติ ผิวของพลอยชนิดนี้สามารถถูกทาลายโดยสารเคมีที่ใช้ใน
ขั้นตอนในการทาความสะอาด
2) พลอยธรรมชาติที่มีมลทินภายในมาก เช่น มรกต มีความเสี่ยงสูงที่จะแตกใน
กระบวนการหล่อ
3) เพชรจะต้องมีคุณภาพหรือเกรดของเพชร ไม่ต่ากว่า Sl2 และไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
4) ทับทิม จะต้องมีคุณภาพดี สีธรรมชาติ และไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
5) บุษราคัม ควรมีคุณภาพดี สีธรรมชาติ และไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
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ตารางที่ 1.2 ข้อมูลที่ได้จากการทดลองการหล่อพร้อมฝังพลอยธรรมชาติ [3]
พลอยธรรมชาติ
ชนิด
หล่อพร้อมฝัง
เพชร
ได้
คอรันดัม (เช่น ทับทิม ไพลิน บุษราคัม)
ได้
มรกต
ได้
อะควอมาลีน
ได้
อะมิทีสต์
ไม่ได้
ซิทริน
ไม่ได้
ทัวมาลีน (สีเขียวเท่านั้น)
ได้
เพอริดอด
ได้
โกเมน
ได้
โทพาส ใสไม่มีสี
ได้
โทพาส Ice Blue
ไม่ได้
โทพาส Aqua Blue
ไม่ได้
โทพาส Ice Blue (เคลือบสี)
ได้***
โทพาส สีชมพู (เคลือบสี)
ได้***
โทพาส Complexion (เคลือบสี)
ได้***
โทพาส Buick (เคลือบสี)
ได้***
โทพาส Poppy (เคลือบสี)
ไม่ได้***
สปิเนลสีดา
ได้ (650˚C)
สโมคกี้ควอตซ์
ไม่ได้
มาคาไซท์
ไม่ได้
อะเกตสีเขียว
ได้
การทาเครื่องประดับด้วยการหล่อพร้อมฝังในโลหะบรอนซ์ [4] ซึ่งศึกษาอุณหภูมิอบเบ้า
และอัตราส่วนในการผสมปูน โดยการใช้พลอยไพลินสังเคราะห์และ Cubic Zirconia (CZ) โดยการ
หลอมโลหะบรอนซ์ที่อุณ หภูมิ 1040ºC อุณ หภูมิเบ้า 630-750ºC หลังหล่ อเบ้าปูนจะถูก ทาเย็นใน
อากาศ เวลา 15 นาที เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายอย่างเฉียบพลันเนื่องจากความแตกต่างของ
อุณหภูมิในการหล่อ กับอุณหภูมิในการทาเย็น (quenching) ตามด้วยการทาเย็นอย่างรวดเร็วในน้า
สามารถสรุปได้ว่า เมื่อเพิ่มอุณหภูมิอบเบ้าแม่พิมพ์ปู น ผิวของชิ้นงานจะมีลักษณะหยาบหลังการหล่อ
ไม่เหมารพกับการนามาขัดแต่งชิ้นงานหลังหล่อ โดยอุณหภูมิอบเบ้าที่เหมาะสมกับการหล่อบรอนซ์
คือ 630ºC อัตราส่วนผสมของปูนต่อน้า ควรเป็น 100/40 (สัดส่วนโดยน้าหนัก)
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จากการศึกษาเบื้องต้นของทีมผู้วิจัยเกี่ยวกับการหล่อสองสีพร้อ มฝังด้วยพลอยโกเมน [5]
ซึ่งใช้เทคนิคการหล่อสองสีในโลหะทองแดงและโลหะเงินสเตอร์ลิง โดยหล่อในระบบสุญญากาศ
โดยหลอมทองแดงซึ่งเป็นโลหะชนิดแรกที่อุณ หภูมิ 1100ºC อุณหภูมิอบเบ้า 600ºC พลอยโกเมน
จะถูกฝังในเทียนขี้ผึ้งก่อนการหล่อด้วยโลหะชนิดที่สองคือโลหะเงินสเตอร์ลิง โดยทาการหลอมโลหะที่
อุณ หภูมิ 1025ºC อุณ หภูมิอบเบ้า 500ºC หลังหล่อเบ้าจะถูกทิ้งไว้ภ ายใต้สุ ญญากาศเป็นเวลา 2
นาที และทาเย็นในอากาศเวลา 30 นาที ก่อนการทาเย็นอย่างรวดเร็วในน้า ผลการศึกษาพบว่าโกเมน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่เกิดการเสียหายใดๆ
นอกจากชนิดของพลอยและโลหะที่ใช้ในการหล่อแล้ว การหล่อพร้อมฝังยังต้องคานึงถึงการ
ติดทางเดินน้าโลหะ (sprue) โดยต้องคานึงถึงการหล่อโลหะให้เต็มแบบและเพื่อป้องกันความเสียหาย
แก่พลอย เนื่องจากอาจมีสีเปลี่ยนแปลงจากได้รับความร้อนจากการสัมผัสกับน้าโลหะโดยตรง การ
ลองหล่อพร้อมฝังโดยการฝั งไพลิ น ไพลิ นสั งเคราะห์ และ CZ [6] โดยการออกแบบทางเดินน้า 2
ลักษณะ ผลการทดลองพบว่าทางเดินน้าที่อยู่ในตาแหน่งที่ใกล้กับพลอยมากเกินไปนั้น สามารถทาให้
ไพลินเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเข้ม เป็นสีน้าเงินซึดจางลง โดยจะสังเกตุเห็นได้ชัดเจนในพลอยที่มีขนาด
ใหญ่
จากปัญหาเบื้องต้นทาให้ทราบว่านอกจากการออกแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจต่อผู้พบ
เห็นแล้ว เทคนิคการหล่อโลหะโดยเฉพาะการหล่อพร้อมฝังในพลอยเนื้ออ่อนนั้นมีปัจจัยที่มีความเสี่ยง
หลายประการ และต้องอาศัยความชานาญของผู้ปฏิบัติ โครงการวิจัยนี้จึงเป็นโครงการที่เป็นความ
ร่ว มมือของนั กออกแบบเครื่องประดับและนักวัส ดุศาสตร์ ซึ่งเล็งเห็ นว่าจะสามารถนาความรู้และ
ความสามารถ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องประดับรวมถึงของที่ระลึกที่สามารถแสดง
เอกลักษณ์ไทยได้
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.6.1 ด้านวิชาการ
ได้ความรู้ ความเข้าใจ ในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ รวมทั้งได้นา
ความรู้ด้านการออกแบบเอกลักษณ์มาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไทย
1.6.2 ด้านนโยบาย
งานวิจัยที่ได้เป็นการส่งเสริมการสร้างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่เป็นแหล่งรวมความรู้
ด้านศาสตร์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายเพื่อให้มหาวิทยาลัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.6.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์
งานวิจัยนี้มีประโยชน์โดยตรงต่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และธุรกิจด้านการจาหน่ายของ
ที่ระลึก
1.6.4 ด้านสังคมและชุมชน
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงทั้งในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญ่และวิสาหกิจชุม
ชุนโดยเฉพาะกลุ่ม SME ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
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1.6.5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะนาผลงานไปใช้ประโยชน์
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ส ามารถน างานวิจัยไปใช้ ป ระโยชน์ คื อนิ สิ ตนั ก ศึก ษาทั้ งระดั บ อุด มศึก ษาและ
บัณฑิตศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนด้านการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงสถาบันที่มีการ
เรียนการสอนด้านการออกแบบเครื่องประดับ สามารถนาโลหะผสมจารูป เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชิ้นงานเครื่องประดับ สาหรับหน่วยงานเอกชนคือบริษัทผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
1.7 วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
โครงการวิจยั นี้มงุ่ เน้นเพื่อการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การหล่อพร้อมฝัง
สาหรับของที่ระลึกไทย โดยการร่วมมือระหว่างนักออกแบบเครื่องประดับและนักโลหะและวัสดุ
โดยสถานที่ทาการทดลองและการวิจัยสามารถดาเนินการ ณ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี เนื่องจากมีอุปกรณ์พร้อมสาหรับการขึ้นรูปและการหล่อเครื่องประดับ โดยพลอย
เนื้ออ่อนที่ใช้ในการวิจัย สามารถจัดหาได้จากตลาดอัญมณี จังหวัดจันทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
1) รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูล และแนวทางวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) สารวจความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์
3) วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การหล่อพร้อม
ฝังสาหรับของที่ระลึกไทย
1) เก็บข้อมูลเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึกจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นา
ข้อมูลดิบที่ได้มาแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่ เข้ากระบวนการลงรหัสเพื่อวิเคราะห์
และสรุปข้อมูลเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก
2) ประมวลผลจากข้อมูล ด้านการตลาดร่วมกับข้อมูล เอกลั กษณ์ ไทยมากาหนดเป็ น
ข้อสรุปทางการออกแบบ (Design brief)
3) สรุปแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การหล่อพร้อมฝังสาหรับ
ของที่ระลึกไทย
4) ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อเป็นตัวอย่างการใช้แนวทางการออกแบบข้อ 3
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาเทคนิคการผลิตและวิเคราะห์กระบวนการผลิต
1) ศึกษาเทคนิคการผลิตด้วยวิธีการหล่อพร้อมฝังพลอยเนื้ออ่อนในโลหะชนิดต่างๆ เช่น
อะลูมิเนียม เงินและโลหะสัมฤทธิ์
2) น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ เพื่ อ คั ด เลื อ กพลอย โลหะและวิ ธี ก ารที่ จ ะใช้ เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ได้ออกแบบไว้
3) จัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์
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ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
1) ประมวลผลข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
2) เขียนรายงานโครงการวิจัยและยื่นเอกสารเพื่อขอจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
จากแผนวิธีดาเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปดังรูปที่ 1
1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2. เก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

2.1 เก็บข้อมูลด้านการตลาด
ด้วยแบบสอบถาม

2.2 เก็บข้อมูลด้านเอกลักษณ์ไทย
ด้วยวิธีการระดมสมอง

3. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลเอกลักษณ์ไทย
4. ประมวลข้อมูลจากข้อ 3 เป็น Design brief
5. สรุปแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การหล่อพร้อมฝังสาหรับของที่
ระลึกไทย
6. ออกแบบผลิตภัณ ฑ์ตัวอย่าง
7. ศึกษาเทคนิคการหล่อพร้อมฝังด้วยพลอย
เนื้ออ่อน
8. การผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ไทย
9. ประมวลข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
10. จัดทารายงานและดาเนินการเพื่อยื่นขอจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา

ภาพที่ 1.1 แผนวิธีดาเนินการวิจัย
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1.8 ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ระยะเวลาในการทาวิจัยตลอดโครงการเป็นเวลา 1 ปี (12 เดือน) โดยแผนการดาเนินงานแสดง
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1.3 แผนการดาเนินงาน
ปีที่ 1 (เดือน)
แผนการดาเนินงาน
1.

ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

2.

เก็บข้อมูลปฐมภูมิ วิเคราะห์ข้อมูล

3.

ประมวลผลข้อมูลเป็น Design brief

4.

สรุปแนวทางการออกแบบ

5.

ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

6.

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

ม.ค
ก.พ

มี.ค
เม.ย

พ.ค
มิ.ย

ก.ค
ส.ค

ก.ย
ต.ค

พ.ย
ธ.ค

ศึกษาเทคนิคการหล่อพร้อมฝังในพลอยเนื้ออ่อน

7.

การผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไทย

8.

ประมวลข้อมูล อภิปรายและสรุปผล

9.

จัดทารายงาน

10.

1-2

เตรียมเพื่อขอจดทะเบียนลิขสิทธิท์ างปัญญา

1.9 ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย
ปัจจัยหลักที่เอื้อต่อการวิจัยโครงการนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 ข้อ คือ
1.9.1 ความพร้อมด้านบุคลากร คือความพร้อมของนักออกแบบเครื่องประดับที่จะสามารถ
นาความรู้มาประยุกต์กับการออกแบบเอกลักษณ์เฉพาะของของที่ระลึกไทย และความพร้อมของนัก
โลหะและวัสดุ ที่สามารถนาความรู้ด้านโลหะวิทยาและการหล่อมาใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
หล่อพร้อมฝังสาหรับของที่ระลึกไทย
1.9.2 ความพร้อมของสถานที่ทาการวิจัย เนื่องจากงานวิจัยหลักสามารถดาเนินการได้ที่
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ต้องดาเนินการนอกพื้นที่
เช่น การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม การสารวจตลาด เป็นต้น
1.9.3 ความพร้อมด้านวัตถุดิบ เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งค้าขายที่สาคัญของพลอย
เนื้ออ่อน ทาให้มีความได้เปรียบในการจัดหาวัตถุดิบในการทดลอง
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1.10 ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดาเนินงาน
ตลอดแผนงานวิจัย
การวิจั ย ผลของการบ่ มแข็งเพื่ อปรับปรุงคุณ สมบั ติทางกลและทางเคมีของโลหะผสมเงิน
สาหรับเครื่องประดับนี้ เพื่อทราบถึงความสามารถต่อการปรับปรุงคุณสมบัติ ต่อการเพิ่มความแข็ง
และการต้านทานการกัดกร่อนของโลหะผสมเงิน ซึ่งสามารถจาแนกผลสาเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะ
ได้รับ ดังนี้
1) สามารถทราบความต้องการของผู้ บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก และเป็นการใช้
กระบวนการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลสาเร็จของการวิจัยระยะนี้เป็น
: ผลสาเร็จเบื้องต้น (P)
2) สามารถนาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ไทย ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้
ด้านการออกแบบกับ ความรู้ด้านโลหะวิทยาและการหล่อโลหะ โดยผลิ ตเป็นของที่ระลึ ก
เอกลักษณ์ไทยด้วยกระบวนการผลิตเทคนิคการหล่อพร้อมฝังในพลอยเนื้ออ่อน ผลสาเร็จของ
การวิจัยระยะนี้เป็น : ผลสาเร็จกึ่งกลาง (I)
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พ์
คำ
อ้ ำง
อิง

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการทาวิจัย “การออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
จำก
หล่อพร้อมฝังสาหรับของที่ระลึกไทย” ประกอบด้วยข้อมูล 6 ด้าน คือ
เอก
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย
สำร
2.1.1 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
หรื อ
2.1.2 ความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ต่ออัตลักษณ์ร่วม และวัฒนธรรมไทย
บท
2.1.3 กระบวนการสื่อสารของอัตลักษณ์
สรุ
2.1.4 เอกลักษณ์ของความเป็นไทย
ป
2.1.5 เอกลักษณ์ที่สาคัญของสังคมไทย
ของ
2.1.6 ประเภทของเอกลักษณ์ไทย
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับของที่ระลึก
จุด
2.2.1 ความหมายของที่ระลึก
ที่
2.2.2 ประเภทของของที่ระลึก
น่ำ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
สนใ
2.3.1 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค
จ
2.3.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
คุณ
2.3.3 ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค
สำ
2.3.4 เหตุผลในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
มำร
2.3.5 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ถ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการหล่อพร้อมฝัง
จัด
2.4.1 ความหมายของการหล่อพร้อมฝัง
ตำ
2.4.2 ประเภทของการหล่อพร้อมฝัง
แห
2.4.3 การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการหล่อพร้อมฝัง
น่ง
2.5 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของที่ระลึก
กล่
2.5.1 ปัจจัยสาคัญในการออกแบบของที่ระลึก
2.5.2 ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
อง
2.5.3 แรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ข้ อ
ควำ
มได้
ทุก
ที่
ใน
เอก
สำร
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย
2.1.1 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ (Identity)
เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน อัตลักษณ์ ประกอบด้วยคา
ว่า อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึงตนหรือตัวเอง กับลักษณ์ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว ดังนั้นอัตลักษณ์
หรือเอกลักษณ์ จึงหมายถึง ความสานึกของแต่ละบุคคลว่าแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร บ่งบอกตัวตน
และความเป็นปัจเจกบุคคล
อัตลั กษณ์ หรือ เอกลั กษณ์ เป็ น เหตุ ผ ลให้ บุ คคลแต่ล ะคนนั้น มี ความแตกต่างกั น
ทางด้านมุมมอง ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม และการแสดงออก โดยบุคคลจะปรับเปลี่ ยนอัต
ลักษณ์ ของตนเมื่อเข้าสั งคมเรียกว่าอัตลักษณ์ ร่วม (Collective Identity) ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไปเป็นสานึกร่วมของกลุ่มในสังคม เป็นจิตสานึกร่วมกันที่บ่งบอกว่า
พวกเราแตกแตกต่างจากคนอื่น อย่างไร เช่น ชาวไทยมีความแตกแตกต่างจากชนชาติอื่นอย่างไร
ดังนั้นอัตลักษณ์ร่วมจึงเป็นรากฐานของวัฒ นธรรมไทยดังภาพที่ 2.1 (นงภัส ศรีสงคราม. 2547: 4
และ 22-23 ; พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2553)

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ อัตลักษณ์ร่วมและวัฒนธรรมไทย
(นงภัส ศรีสงคราม. 2547: 14 และ 22-23)
2.1.2 ความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ ต่ออัตลักษณ์ร่วม และวัฒนธรรมไทย
อัตลักษณ์เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยซึ่งวัฒนธรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3
กลุ่ ม ใหญ่ คื อ วัฒ นธรรมทางด้านความคิ ด (Ideas) วัฒ นธรรมทางด้ านปทั ส ถาน (Norms) และ
วัฒนธรรมทางด้านผลผลิตที่เป็นรูปธรรม (Materials) “วัฒ นธรรมทางด้านความคิด ” เช่น ศาสนา
ค่านิยม ความเชื่อ ภูมิปัญญาเป็นต้น วัฒ นธรรมความคิดนี้เป็นตัวกาหนดก่อให้เกิดพฤติกรรมของ
มนุษย์นั่นคือ “วัฒนธรรมทางด้านปทัสถาน” ซึ่งการกระทาของมนุษย์ก่อให้เกิดผลของการกระทา
ตามมานั่นคือ “วัฒนธรรมทางด้านผลผลิตที่เป็นรูปธรรม” (นงภัส ศรีสงคราม. 2547 ; Bierstedt R.
อ้างถึงใน วิวัฒน์ เตมีพันธ์. 2552) ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ตารางความสัมพันธ์รากฐานทางวัฒนธรรม
ตารางความสัมพันธ์รากฐานทางวัฒนธรรม
1. วัฒนธรรมทางด้านความคิด
(Ideas : THINKING)

2. วัฒนธรรมทางด้านปทัสถาน
(Norms : DOING)

3. วัฒนธรรมทางด้าน
ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม
(Materials : HAVING)
ความคิดเป็นตัวกาหนด
พฤติกรรมให้เป็นไป
ส่งผลให้เกิดผลผลิตต่างๆ
- ศาสนา (Religion Believes)
- กฏหมาย ศีล (Laws)
- เครื่องจักร (Machines)
- นิทานปรัมปรา (Myths )
- สถานภาพ (Statutes)
- เครื่องมือ (Tools)
- ความเชื่อที่ผิด (Superstition)
เช่น ชนชั้นของคนในสังคมไม่เท่ากัน - เครื่องใช้ภายในบ้าน (Utensils)
เช่น พระโพธิสตั ว์ กษัตริยม์ ีภรรยา - กฎข้อบังคับ บัญญัติ (Regulations) - สิ่งก่อสร้าง (Buildings)
จานวนมาก ความเชื่อเรื่องผีสาง
- ขนบธรรมเนียม (Customs)
- สิ่งที่มนุษย์ทาขึ้น (Artifacts)
- วิถีชาวบ้าน คติชาวบ้าน(Folklores) - ประเพณี (Mores)
- วัตถุ (Objects)
- ภูมิปัญญา (Knowledge)
- ข้อห้าม (Taboos)
- เสื้อผ้า (Clothing)
- ตานาน (Legends)
- แฟชั่น หรือสิ่งที่กาลังเป็นที่นิยม
-ยานพาหนะ (Vehicles)
เช่น ความเป็นมาของบรรพบุรษุ
(Fashion)
- เครื่องเรือน (Furniture)
วีรบุรุษ
- พิธีต่างๆ (Rites)
-อาหาร (Food Stuffs)
- วรรณกรรม เรื่องราวให้เกิดความ
- พิธีในศาสนา (Rituals)
- ยารักษาโรค (Medicine)
บันเทิง เรื่องไม่จริงแต่อ้าง สะท้อน - เฉลิมฉลอง พิธีกรรมรวมใหญ่
- ที่อยู่อาศัย (Housing)
ถึงคติสังคม ค่านิยมของสังคม
(Ceremonies)
- ศิลปะ (Arts)
(Literature)
- ธรรมเนียม ระเบียบแบบแผน การ - สถาปัตยกรรม (Architecture)
- คาพังเพย คาคมไว้ชม ไว้บริภาษ
ปฏิบัติตามครรลอง (Conventions) - ภาษา (Language)
กัน(Aphorisms)
เช่น งานศพเสื้อดาขาว
- ถนน ทางหลวง (Roads)
- สุภาษิต ถ้อยคาที่พูดกันเสมอ
- กฏระเบียบ (Rule)
- สะพาน (Bridges)
(Proverbs)
- วิถีชาวบ้านประเพณีนิยมของ
เป็นต้น
- ค่านิยม (Value)
ชาวบ้าน (Folkway)
- ศรัทธา (Faith)
- สมบัติผดู้ ี มรรยาท จรรยา
- คตินิยม (Ideology) เป็นต้น
(Etiquettes) เป็นต้น

(Bierstedt R. อ้างถึงใน วิวัฒน์ เตมีพันธ์. 2552)
วัฒ นธรรมนั้ น มีความสั มพั นธ์นั้น รวมถึงความคิด การกระท า และผลผลิ ตทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อทุกๆ ด้านในการดาเนินชีวิตจนกลายเป็นธรรมชาติของบุคคล
นั้นๆ โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามสร้างวิถีที่เป็นปกติ สร้างธรรมชาติในการดาเนินชีวิต ธรรมชาติของการ
คิด ความรู้สึก และการกระทาของคนแต่ละกลุ่ม วัฒนธรรมนั้นไม่ได้หมายความเพียงสิ่งทางกายภาพ
แต่หมายความรวมทั้งหมดตั้งแต่ความคิด พฤติกรรมของมนุษย์และผลของการกระทาคือ อารยธรรม
เมื่อวัฒ นธรรมทางด้านความคิดเปลี่ยนจึงส่งผลให้วัฒนธรรมทุกด้าน คือ พฤติกรรมของมนุษย์หรือ
ปทัสถานและผลของการกระทาคือผลผลิตที่เป็นรูปธรรมผันเปลี่ยนไปตามกัน ซึ่งการบ่งบอกตัวตน
(อัตลักษณ์ร่วม) ผ่านทางวัฒนธรรมทั้ง 3 กลุ่มนั้นเป็นกระบวนการสื่อสารที่นอกเหนือจากการใช้ภาษา
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เพื่อการสื่อความหมาย (Communication Process) ซึ่งมนุษย์ต้องการสื่อสารเพื่ออาศัยอยู่ในสังคม
และดารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง (Smith. 1966 ; นงภัส ศรีสงคราม. 2547: 14 และ
22-23)
2.1.3 กระบวนการสื่อสารของอัตลักษณ์ (Identity Communication Process)
บุ ค คลแต่ ล ะคนมี อั ต ลั ก ษณ์ เป็ น ของตั ว เองเมื่ อ บุ ค คลต้ อ งเข้ า สั ง คมจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของตนเพื่อเข้าสังคมกลายเป็นอัตลักษณ์ร่วม เมื่อมนุษย์เข้าสังคมจึงเกิดการ
สื่อสารและมนุษย์ใช้การสื่อสารนี้เพื่ออาศัยอยู่ในสังคมและดารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง การ
สื่อสารนั้ นหมายถึง กระบวนการซึ่งปัจเจกแต่ละบุคคลในบริบทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครือญาติ
องค์กร และสังคมชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองและสร้างข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะปรับตนเองให้เข้ากับ
บริบ ท หรื อสภาพแวดล้ อมและผู้ อื่น ในสั งคมโดยกระบวนการสื่ อสารนั้ นสามารถแบ่ งออกเป็ น 2
ประเภทคือ การใช้ภ าษาในการสื่ อสาร (Language Systems) ภาษาหรือคา (Language Word)
เป็ น สิ่ งที่ส าคัญ ที่สุ ดและเป็ น ระบบเครื่องหมายที่มีอิทธิพลมากสุดส าหรับมนุษย์และการสื่อสารที่
นอกเหนือจากการใช้ภาษา (Non – Language Sign Systems) คือศาสตร์ที่เรียกว่า สัญญศาสตร์
หรือสั ญญะวิทยา ความสัมพันธ์ดังกล่าวปรากฏในภาพที่ 2.2 (Semiology, Semiotic) (Ruben &
Stuart. ….. อ้างถึงใน จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต. 2550: 33-34 ; สมเกียรติ ตั้งนโม. 2552)

ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์กับระบบการสื่อสารและสัญญะวิทยา
2.1.4 เอกลักษณ์ของความเป็นไทย
สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ จุดเด่นของวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทย ตามตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
จุดเด่นของวัฒนธรรมไทย
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย
ลักษณะที่เด่นชัดชองสังคมใดสังคมหนึ่ง
 ภาษาไทย ตัวอักษรไทย ซึ่งนับว่าเป็น
เป็น “วัฒนธรรมเกษตร” เช่น มีการช่วยเหลือกัน อารยธรรมขั้นสูง
เรียกว่า การลงแขกเกี่ยวข้าว การแห่นาแมวเพื่อ  อาหารไทย เช่น น้าพริกปลาทู หรือต้มยากุ้งที่
ขอฝน การทาขวัญข้าว ไหว้แม่โพสพ
เป็นรู้จักและโด่งดังไปทั่งโลก
 เป็นสังคมที่มีสนุกสนาน การทางานจะเป็น
 สมุนไพรไทย แม้แต่ต่างชาติก็ให้ความสนใจ
ไปพร้อมกับความรื่นเริง เช่น เมื่อเกี่ยวข้าวจะ
เช่น ว่านหางจระเข้ กระชายดา กวาวเครือ
ร้องเพลงไปด้วย “ เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว อย่ามัว  ฉายาสยามเมืองยิ้ม ซึ่งแสดงถึงความยิ้มแย้ม
แลเหลียว เดี๋ยวเคียว จะเกี่ยวก้อยเอย
แจ่มใส มีอัธยาศัย ซึ่งหายากในชนชาติอื่น
เป็นสังคมที่เทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยความ  มารยาทไทย เช่น การไหว้ เป็นที่รู้จักของคน
จงรักภักดี
ทั่วโลก การมีสัมมาคารวะ เคารพผู้อาวุโสรู้จัก
นับถือพระพุทธศาสนา เป็นสังคมชาวพุทธ
กาลเทศะ
มีพุทธศาสนิกชนให้ความสาคัญ
 ประเพณีไทย เช่น ผีตาโขน บุญบั้งไฟ การแห่
 มีน้าใจของความเป็นไทย พึ่งพาอาศัยกัน
ปราสาทผึ้ง แหนางแมว
ช่วยเหลือกัน รักความสงบ
 การแสดงแบบไทย เช่น ลิเก โขน ราวง
 ชอบเรื่องการทาบุญ สร้างกุศล และช่วยงาน ดนตรีไทย เช่น ระนาด ปี่ ขลุ่ย อังกะลุง
บุญกุศล
การละเล่นไทย เช่น มอญซ่อนผ้า ลาตัด
 สิ่งก่อสร้าง เช่น เรือนไทย
 เพลงไทย เช่น เพลงไทย (ไทยเดิม) เพลงลูกทุ่ง
2.1.5 เอกลักษณ์ที่สาคัญของสังคมไทย
เอกลักษณ์ ของสังคมไทย เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสืบ
ทอดโดยมอบเป็นมรดกให้แก่อนุชนรุ่นหลังไว้ได้เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ เอกลักษณ์ที่ดี
และควรสืบสานในสังคมไทย
2.1.5.1 เป็นสังคมที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์นับว่าเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ กษัตริย์ไทยแต่โบราณจนถึงปัจจุบันทรงเป็นผู้นาประเทศให้พ้นภัย
ทานุบารุงประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
2.1.5.2 สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็ นอาชีพหลักมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทาให้คนไทยมีความผูกพันกับธรรมชาติมีความอดทน การร่วมมือร่วมใจ รู้จักบุญของธรรมชาติ
และบุญคุณของแผ่นดิน
2.1.5.3 ครอบครัว เป็นเอกลักษณ์ของสั งคมที่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มีความผูกพัน
เคารพในระบบอาวุโส ทาให้คนไทยมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ
2.1.5.4 ศาสนา สังคมไทยมีศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมาแต่อดีต และเป็น
ศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุด หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา สอนให้คนยึดถือทางสายกลาง
เชื่อในเรื่องบาป บุญ คุณโทษ หลักคาสอนของพระพุทธศาสนา มีความเป็นวิทยาศาสตร์ แม้แต่
ชาวต่างชาติก็หันมานับถือและบวชในพระพุทธศาสนากันมาก

17

2.1.5.5 ภาษา เริ่มมาแต่สมัยสุโขทัย โดยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ทาให้คนไทยมี
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ คนไทยจึงควรพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อสืบทอดให้ลูกหลาน
ต่อไป
2.1.3.6 รักอิสระ หรืออาจใช้คาว่า ความเป็นไทย ไม่ขึ้นกับใครแสดงความเป็นเอกราช
ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ควรจะดารงไว้
2.1.3.7 ศิ ล ปกรรม คื อ ผลงานที่ ช่ า งฝี มื อ ไทยหรื อ ศิ ล ปิ น ไทยได้ ส ร้ า งสมไว้ จ าก
ความรู้สึกนึกคิดหรือจินตนาการ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
- จิตรกรรม (Painting) หมายถึง ภาพที่แสดงถึงเรื่องราว ตลอดไปถึงจนเขียน
ภาพลวดลายประดับ ตกแต่งในงานช่า งต่างๆ ซึ่งเป็นศิลปกรรมชั้นสู ง และเพื่อให้เกิดความงามใน
ศิลปะตามคติของชาติ
- ประติมากรรมไทย หมายถึง งานปั้น และแกะสลัก ที่จะต้องนามาทาการหล่อ
อีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นงานฝีมือโดยมากมักจะเป็นงานปั้นเกี่ยวกับพระพุทธรูป มี ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ่ เครื่องใช้และเครื่องประดับต่างๆ
- สถาปัตยกรรม (Architecture) สถาปัตยกรรม คืออาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น
อาคาร ตึก บ้านเรือนพระราชวัง ตลอดจนอนุสาวรีย์ใหญ่ๆ พีรามิด สถูป เจดีย์ วิหาร ปราสาท พระ
ปรางค์ มณฑปอุโบสถ ดังจะเห็นได้ว่างานสถาปัตยกรรมมักควบคู่ไปกับงานประติมากรรม
- วรรณกรรม (Literature) วรรณกรรม คือ ทั้งประเภทร้อยกลอง (โคลง ฉันท์
กาพย์ กลอน) และร้ อ ยแก้ ว คื อ เรียงความธรรมดา รวมถึ งการจดจาเรื่องราวต่ างๆ เช่ น นิ ท าน
ตานานด้วย วรรณกรรมที่เป็นอมตะ เช่นพระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน
- นาฏศิ ล ป์ และดุ ริย างดศิ ต กรรม คื อ ดนตรีทุ ก ประเภท รวมทั้ งการร่ายร า
นาฏศิลป์และดนตรี หรือคีตกรรม คือ ดนตรีทุกประเภท รวมทั้งการร่ายราระบาต่างๆ เช่น โขน ลิเก
ละครรา ราไทย การแสดงต่างๆ เป็นต้น
2.1.6 ประเภทของเอกลักษณ์ไทย
2.1.6.1 ภาษาไทย คื อ ภาษาพู ด ที่ ใช้สื่ อ สารกัน ได้ อย่ างเข้ าใจ ถึ งแม้ จะมี ส าเนี ย งที่
แตกต่างกันไปบ้างในแต่ละพื้น ที่ รวมถึงการใช้ศัพท์กับบุคคลในระดับต่างๆ และอักษรไทยที่ใช้ใน
ภาษาเขียนโดยทั่วไป ภาษาไทยเป็นภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชน
เชื้ อ สายอื่ น ในประเทศไทย ภาษาไทยเป็ น ภาษาที่ มี ร ะดั บ เสี ย งของค าแน่ น อนหรื อ วรรณยุ ก ต์
เช่นเดียวกับภาษาจีน และออกเสียงแยกคาต่อคา เป็นที่ลาบากของชาวต่างชาติเนื่องจากการออก
เสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคา และการสะกดคาที่ซับซ้อน นอกจากภาษากลางแล้วใน
ประเทศไทยมีการใช้ภาษาไทยถิ่นอื่นด้วย
คาว่าไทยหมายความว่า อิสรภาพ เสรีภาพ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ
ใหญ่ ยิ่งใหญ่ เพราะการจะเป็นอิสระได้จะต้องมีกาลังที่มากกว่า แข็งแกร่งกว่า เพื่อป้องกันการรุกราน
จากข้าศึก แม้คานี้ จ ะมีรูป เหมือนคายืมจากภาษาบาลีสั นสกฤต แต่แท้ที่จริงแล้ ว คานี้เป็ นคาไทย
แท้ คนไทยเป็นชนชาติที่นับถือกันว่าภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่บันทึกพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นภาษาอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคล เมื่อคนไทยต้องการตั้งชื่อประเทศว่าไทซึ่งเป็นคาไทยแท้ จึงเติม
ตัวยเข้าไปข้างท้าย เพื่อให้มีลักษณะคล้ายคาในภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อความเป็นมงคลตามความเชื่อ
ของตน ภาษาไทยจึงหมายถึงภาษาของชนชาติไทยผู้เป็นไทนั่นเอง
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ภาพที่ 2.3 ศิลาจาลึกและสุนทรภู่ (Treechada Padya, 2558)

ภาพที่ 2.4 อักษรไทยสมัยโบราณ (Treechada Padya, 2558)
ภาษาไทย พ.ศ. 1826 พ่อขุนรามคาแหงประดิษฐ์อักษรไทยทาให้คนไทยมีภาษาไทย
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
2.1.6.2 การแต่งกายของไทยถึงแม้ว่าในปัจจุบันการแต่งกายของชาวไทยจะเป็นสากล
มากขึ้น แต่ก็ยังคงเครื่องแต่งกายของไทยไว้ในโอกาสสาคัญต่าง ๆ เช่น ในงานพระราชพิธี งานที่เป็น
พิธีการ หรือในโอกาสพบปะ สังสรรค์ระหว่างผู้นา พิธีแต่งงาน เทศกาลและงานประเพณีที่จัดขึ้น หรือ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการ แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน ในบางหน่วยงานของราชการ
มีการรณรงค์ให้แต่งกายในรูปแบบไทยๆ ด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมประจาชาติที่เป็นของตนเองมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะไทย มารยาทไทย ภาษาไทย อาหารไทย และชุดประจาชาติ
ไทยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีคุณค่า มีความงดงามบ่งบอกถึงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย ที่นาความ
ภาคภูมิใจมาสู่คนในชาติ
แต่ละยุคสมัยล้วนมีรูปแบบการแต่งกายที่เป็นของตนเองซึ่งไม่อาจสรุปได้ว่า แบบใด
ยุคใดจะดีกว่า หรือ ดีที่สุด เพราะวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม ล้วนต้องมีการปรับเปลี่ยนบูรณาการไปตาม
สิ่งแวดล้อมของสังคมแล้วแต่สมาชิกของสังคมจะคัดสรรสิ่งที่พอเหมาะพอควรสาหรับ ตน พอควรแก่
โอกาส สถานที่และกาลเทศะ
2.1.6.3 การแสดงความเคารพด้วยการไหว้และกราบ ซึ่งแบ่งแยกออกได้อย่างชัดเจน
เช่น กราบพระพุทธรูป กราบพระสงฆ์ กราบไหว้บุคคลในฐานะหรือวัยต่าง ๆ ตลอดจนการวางตนด้วย
ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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2.1.6.4 สถาปัตยกรรม ประติมากรรมเห็นได้จากชิ้นงานที่ปรากฏในศาสนสถานโบสถ์
วิหารปราสาทราชวังและอาคารบ้านทรงไทยพระพุทธรูปเชียงแสนพระพุทธรูปปางต่างๆ วันจันทร์
ข้าราชการแต่งชุดสีกากีเป็นต้น ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอีกประการหนึ่ง
2.1.6.5 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ประเทศไทยมีการติดต่อกับหลายเชื้อชาติทาให้มี
การรับวัฒนธรรมของชาติต่างๆ เข้ามา แต่คนไทยสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของไทยเช่นประเพณีล่องเรือไฟประเพณีแข่งเรือ
2.1.6.6 ดนตรีไทย กีฬาไทย และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ ดนตรีไทยมีสะล้อ ซอ ซึงปี่
พิ ณ พาทย์ ร ะนาดฆ้ อ งวง กี ฬ าไทยที่ ขึ้ น ชื่ อ คื อ มวยไทยและการละเล่ น พื้ น บ้ า นพื้ น เมื อ งอี ก
มากมาย เช่น ลิเก โขนลาตัดหมอลาซอกลองยาวฯลฯ นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทาให้ไทยคงเป็นไทยอยู่
ทุกวันนี้ที่ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชม
มวยไทย เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นการละเล่นพื้นบ้าน ที่เป็นศิลปะป้องกันตัวด้วยการใช้
อวัยวะของร่างกายที่สามารถใช้ทาอันตรายคู่ต่อสู้ได้เช่น หมัด ศอก แข้ง เข่า มวยไทยเป็นศิลปะชั้นสูง
เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้มีชื่อเสียงสามรถใช้เชิงมวยเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เป็นจานวนมาก คือ
นายขนมต้ม (Treechada Padya, 2558)

ภาพที่ 2.5 มวยไทย (Treechada Padya, 2558)
2.1.6.7 ศิลปะ - หัตถกรรมไทย
บรรพบุ รุ ษ ของไทยเรามี ชื่ อ เสี ย งในงานด้ า นศิ ล ปะการประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งมากมาย
โดยเฉพาะการประดิ ษฐ์ตกแต่งพวงดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้และวัสดุอื่นๆ ในปัจจุบันงานฝีมือด้านงาน
ประดิษ ฐ์ ดอกไม้ ก็ เป็ น ที่ ขึ้ น ชื่ อลื อชามากและก็ เป็ น ที่ นิ ย มประดิษ ฐ์ ในงานต่ างๆแทบทุ ก งาน โดย
เฉพาะงานพิธีต่างๆและงานมาลัยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่าของคนไทยแขนงหนึ่ง
จากในหลักฐานที่อ้างถึงตอนหนึ่งว่า ในเดือนเมษายนมีพระราชพิธีสนามใหญ่บรรดาเจ้า
เมือง เศรษฐี คหบดีเข้าเฝ้าถวายบังคมสมเด็จพระร่วงเจ้าเพื่อถวายเครื่องราชบรรณาการพระสนม
ก านั ล ต่ า งๆก็ ร้ อ ยกรองดอกไม้ เป็ น รู ป สั ต ว์ ต่ า งๆใส่ เมี่ ย งหมากถวายให้ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
พระราชทานแก่ ผู้มาเฝ้าและในครั้งนั้นนางนพมาศก็ร้อยดอกไม้สีเหลืองเป็นรูปพานทองสองชั้น
รองขัน มีระย้าระบายงดงามในขันใส่เมี่ยงหมาก แล้วร้อยดอกไม้เป็นตาข่ายคลุมขันอีกทีหนึ่ง เป็นที่
เจริญตาและถูกกาลเทศะอีก สมเด็จพระร่วงเจ้าจึงทรงบัญญัติว่า ถ้าชาวไทยทาการรับแขกเป็นการ
สนามใหญ่ มีการอาวาห์มงคลหรื อวิวาห์มงคล เป็นต้น ให้ร้อยกรองดอกไม้เป็นรูปพานขันหมากดังนี้
และให้เรียกว่า พานขันหมาก
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มาลั ย หมายถึ ง ดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ แ บบไทยลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ เ กิ ด จากฝี มื อ การ
ประดิษฐ์ประดอยของผู้ร้อย ผสานกับความงามของดอกไม้กลีบดอกไม้ ใบไม้นานาพันธุ์และส่วนต่าง
ๆ ของดอกไม้ที่ร้อยได้จนเกิดเป็นรูปแบบและลาดลายที่หลากหลาย อันเป็นความงามที่แสดงออกถึง
ความนุ่มนวล ละเมียดละไม ความมีสมาธิ และชนิดมาลัยก็มีหลายแบบแต่ละชนิดก็มีหน้าที่ใช้สอย
แตกต่างกันไปตามโอกาสและความเหมาะสม เช่น มาลัยคล้องมือ มาลัยบ่าวสาว มาลัยกลม มาลัย
แบน มาลัยรี มาลัยตุ้ม มาลัยตัวสัตว์ มาลัยซีก มาลัยลูกโซ่ มาลัยสามเหลี่ยมมาลัยสี่เหลี่ยม มาลัยเถา
มาลัยตัวหนอน มาลัยสามกษัตริย์ มาลัยพวงดอกไม้ เป็นต้น
การร้อยพวงมาลัยจึงได้มีการวิวัฒนาการก้าวหน้ากว่าเดิมจนมาถึงปัจจุบันได้มีการ
ประยุ ก ต์ป รั บ เปลี่ ย นรูป แบบการใช้วัส ดุ จากดอกไม้ มาเป็ น ผ้ าและกระดาษชนิ ด ต่างๆ ซึ่งมีสี สั น
สวยงามและคงทน (วันดี มุขศรี, 2556)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับของที่ระลึก
เมื่อกล่าวถึงของที่ระลึกในปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับการจับจ่ายซื้อสินค้าของ
ที่ระลึกกันเป็นจานวนมากเพื่อนาไปเป็นของฝากหรือเก็บสะสม ทาให้สินค้าที่ระลึกกลายเป็นธุรกิจ
หนึ่งที่นารายได้เข้าสู่ประเทศ ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้แต่ละท้องถิ่นหารายได้เสริมจาก
อาชีพการผลิตและจาหน่ายสินค้าที่ระลึกในรูปแบบของสินค้าพื้นเมือง จึงทาให้ธุรกิจสินค้าที่ระลึก
ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้น
2.2.1 ความหมายของที่ระลึก
ความหมายของที่ระลึกตามคาจากัดความในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ปี พ.ศ.2542 ได้แยกความหมายของคาว่า ของซึ่งหมายถึงสิ่งต่างๆที่ใช้สาหรับนาหน้านามที่เป็น
ผู้ครอบครอง ส่วนคาว่า ระลึกหมายถึง คิดถึง นึกถึง เรื่องราวในอดีตได้ เช่น ระลึกถึงความหลัง
เป็นต้น ดังนั้น คาว่าของที่ระลึกอาจหมายถึง สิ่งที่ทาให้เกิดความนึกถึงและคิดถึง นอกจากนี้
ยังมีความหมายและคาจากัดความที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันอีก ตัวอย่างเช่น
- ของที่ระลึ ก หมายถึง สิ่ งที่นามาใช้เป็ นแรงจูงใจ กระตุ้น ให้ เกิดความคิดถึง นึ กถึง
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
- ของที่ ระลึ ก หมายถึง สื่ อที่ใช้ห วังผลทางด้านความทรงจา ในสิ่ งที่ผ่ านมาในอดีต
กลับมากระจ่างชัดในปัจจุบัน
- ของที่ระลึก หมายถึง สัญลักษณ์แทนบุคคล เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต
เพื่อกระตุ้นเตือนหรือให้นึกถึงอยู่เสมอ
- ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งของที่ทาให้คิดถึงสถานที่ที่เคยไปสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์
และประเพณีบางอย่าง
ของที่ระลึกมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแต่โอกาส เช่น ถ้ามอบให้เนื่องในวันเกิด วัน
แต่งงาน วันปีใหม่ เรียกว่า “ของขวัญ”ถ้ามอบให้ผู้ที่รักและนับถือเรียกว่า “ของกานัล” ถ้าให้เพื่อเป็น
การตอบแทน เช่น งานศพ เรียกว่า “ของชาร่วย” หรือ “ของแถมพก” เป็นต้น
แม้ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตาม มีวัตถุประสงค์การให้ที่แตกต่างกัน แต่ในความหมาย
ที่แท้จริงก็คือการกระตุ้นเตือนให้เกิดความทรงจาซึ่งอยู่ในขอบข่ายของที่ระลึกนั่นเอง
ของที่ระลึกซึ่งทาออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ของบริโภค ของใช้ เครื่องประดับ หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
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วัสดุ เทคนิควิธี การผลิต จุดมุ่งหมายในการผลิตและการนาไปใช้ ตลอดจนอิทธิพลอื่นๆ
เช่น ความเชื่อ ศาสนา การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ทาให้ของที่ระลึกมีรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไป การจัดประเภทของที่ระลึกสามารถจัดได้โดยยึดหลักต่อไปนี้
2.2.2 ประเภทของที่ระลึก
2.2.2.1 การจัดประเภทตามรูปแบบของที่ระลึกสามารถจัดตามรูปแบบที่ปรากฏได้ดังนี้
1. ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามแบบประเพณีนิยม คือ ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นโดย
สืบทอดรูปแบบต่อกันมาจากบรรพบุรุ ษ โดยในอดีตนั้นสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เมื่อ
สภาวะความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลง จุดมุ่งหมายของการใช้สิ่งนั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นของที่ระลึก
แก่นักท่องเที่ยวได้ เช่น ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆ เป็นต้น
2. ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามแบบสมัยนิยม เป็นของที่ ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความ
นิยมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งในชั่วระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นก็เสื่อมความนิยมไป
พร้อมกับรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่
2.2.2.2 การจัดประเภทตามวัสดุที่ใช้ผลิตสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ซึ่งอาจจะผลิตโดย
ใช้วัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งหรือใช้ผสมกัน รายละเอียดมีดังนี้
1. ของที่ระลึกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นของที่ระลึกที่นาเอาวัสดุธรรมชาติ
มาเสริม เติม แต่ง ประกอบต่อ ดัดแปลง เป็นเครื่องใช้ไม้สอย เครื่องประดับหรือวัตถุทางศิลปะซึ่ง
บางอย่ างยั งคงรูป แบบตามต้นแบบของธรรมชาติเดิมหรือต่อเติมบ้า ง เช่น ของที่ระลึกที่ผลิ ตจาก
เปลือกหอย ดอกไม้แห้ ง น้ าเต้าและกะลามะพร้าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังนาเอาวัสดุธ รรมชาติมา
สร้างสรรค์เป็นของที่ระลึกรูปแบบใหม่ขึ้น
2. ของที่ระลึกที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ เป็นการนาเอาวัสดุสังเคราะห์มาใช้ใน
การผลิตของที่ระลึก ซึ่งคุณสมบั ติทางกายภาพของวัสดุแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกัน เช่น แก้วมี
ความใสเป็นประกาย ทองมีความสุกปลั่ง พลาสติกมีสีสันสวยสด เป็นต้น จากคุณสมบัติของวัสดุและ
กรรมวิธีในการผลิ ตที่แตกต่างกัน จึงทาให้ เกิดของที่ ระลึ กรูป แบบต่างๆ มากมาย เช่น เครื่องแก้ว
เครื่องทอง ผลิตภัณฑ์โลหะและผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น
3. ของที่ระลึกที่ผลิตจากเศษวัสดุ เป็นการนาวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ที่
เหลือใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ ซึ่งส่วนมากมักจะใช้เป็นของที่ระลึกเพื่อประโยชน์ในทาง
ประดับตกแต่ง
2.2.2.3 การจัดประเภทตามประโยชน์ใช้สอย จัดแบ่งตามจุดประสงค์ของการนาไปใช้
ว่าใช้ในลักษณะใด แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1. ของที่ระลึกประเภทของบริโภค หมายถึง ของที่ระลึกประเภทอาหาร แต่เดิม
นั้นคงเป็นเพียงการแบ่ งปันอาหารกันในลักษณะที่คงเป็นธรรมชาติอยู่เช่น ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น
ปั จ จุ บั น มีการปรุ งแต่งอาหารทั้งในด้านรูป แบบและรสชาติ รวมถึงการจัดใส่ ภ าชนะและหี บห่ อที่
สวยงามเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ฉะนั้นอาหารไม่เป็นเพียงใช้บริโภคโดยตรง หากยังใช้แลกเปลี่ยน
ซื้ อ ขายหรื อ มอบให้ แ ก่ กั น ในโอกาสต่ า งๆอี ก ด้ ว ย เช่ น ขนมลู ก ชุ บ ขนมเที ย นเสวย ขิ ง ดอง
กระเทียมดอง เป็นต้น ด้วยเหตุ ที่อาหารเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน อาหารจึงมักไม่ค่อยได้รับ
การยอมรับว่าเป็นของที่ระลึกเหมือนกับวัตถุอย่างอื่น
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2. ของที่ระลึกประเภทของอุปโภค ได้แก่ ของที่ระลึกประเภทเครื่องใช้ต่างๆ เป็น
สิ่งที่ผลิ ตขึ้น เพื่ อตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกายเป็นส่ วนใหญ่ ของที่ระลึกประเภทนี้
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆโคมไฟเชิงเทียนตะเกียงเป็นต้น
3. ของที่ระลึกประเภทของตกแต่ง เป็นของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการทางด้านจิตใจ ได้แก่ เครื่องประดับร่างกายและอาคารสถานที่ต่างๆเป็นต้น
2.2.2.4 การจัดประเภทตามจุดประสงค์ของการผลิต เช่น ผลิตขึ้นเพื่อระลึกถึงบุคคล
งาน เหตุการณ์และสถานที่ต่างๆดังนี้
1. ของที่ ร ะลึ ก ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เฉพาะบุ ค คล ได้ แ ก่ ของที่ ระลึ ก ที่ จั ด ท าขึ้น เพื่ อ เป็ น
เกียรติแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเพื่อจาหน่ายจ่ายแจกให้กับบุคคลอื่นเพื่อเตือนใจให้ระลึกถึง บุคคล
นั้น รูปแบบของที่ระลึกประเภทนี้ได้แก่รูปโล่เหรียญถ้วยธงฯลฯ
2. ของที่ระลึกผลิตขึ้นเฉพาะงาน เป็นการผลิตขึ้นเพื่อแจกแลกซื้อขายเฉพาะงาน
ใดงานหนึ่ง เช่น งานแสดงสินค้างานแต่งงานงานศพงานฉลองมงคลสมรส งานศิษย์เก่าฯลฯ
3. ของที่ร ะลึ กที่ผ ลิ ตขึ้น เฉพาะเหตุการณ์ หมายถึง ของที่ระลึกที่ ผลิ ตขึ้นเพื่ อ
ระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ อาจเป็นเหตุการณ์ที่ดี ที่ร้ายแรง หรือเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ของที่
ระลึกประเภทนี้อาจผลิตในรูปของวัตถุรูปจาลองสัญลักษณ์แทน ฯลฯ
4. ของที่ ระลึ ก ที่ ผ ลิ ต ขึ้น เฉพาะที่ หมายถึงของที่ ระลึ กที่ ผ ลิ ตขึ้ น เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง
สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง อาจแสดงให้เห็นรูปแบบเฉพาะของท้องถิ่นโดยใช้วัสดุและเทคนิควิธีที่สืบทอด
กัน มาในท้องถิ่น นั้ น หรือน าเอารู ป แบบของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง รูป แบบของบุคคลหนึ่งหรือเหตุการณ์ ใด
เหตุการณ์หนึ่งที่มีเฉพาะในท้องถิ่นนั้นเมื่อนาเอารูปแบบนั้นมาผลิตเป็ นของที่ระลึกก็จะช่วยให้ระลึก
ถึงสถานที่แห่งนั้นได้ (อาจารย์จารุสิทธิ์เครือจันทร์, 2540)

ภาพที่ 2.6 ที่เสียบปากกาของที่ระลึก
(Giftcentersupply, 2558)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค จะทาให้ธุรกิจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สามารถสร้างกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด ที่ จ ะสร้ า งความพึ งพอใจในสิ น ค้ า และบริก ารให้ เกิ ด แก่ ผู้ บ ริโภคได้ แ ละสร้า ง
ความสามารถในการค้าหาแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมมนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสังคม
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ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้ น ที่สาคัญจะช่วย
ให้ธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สุภาวดี บุญงอก, 2546 : 20)
2.3.1 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค
อดุ ล ย์ จาตุ ร งค์ กุ ล (2546 :4) ให้ จ ากั ด ความว่ า พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค หมายถึ ง
ปฏิกิริย าของบุ คคลที่เกี่ย วข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สิ นค้าและบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้ ง
กระบวนการต่างๆของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อนและเป็นตัวกาหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่านั้น จากคาจากัด
ความนี้สามารถนามาแบ่งออกเป็นส่วนสาคัญได้ 3 ส่วนคือ
2.3.1.1 ปฏิกิริยาของบุคคลซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การซื้อ การใช้ประโยชน์
และการประเมินค่าสินค้าและบริการที่มีจาหน่ายอยู่ในตลาด
2.3.1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงผู้ บริโภคคนสุ ดท้าย (The ultimate Consumer ) เรามุ่งที่ตัวบุคคลผู้ซื้อ
สินค้าและบริการเพื่อนาไปใช้บริโภคเองและ/หรือเพื่อการบริโภคของหน่วยบริโภคต่างๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน เช่น ครอบครัวหรือเพื่อน แต่เราไม่พิจารณาถึงการที่บุคคลทาการซื้อให้กับองค์กรธุรกิจ
หรือสถานบันต่างๆ
2.3.1.3 กระบวนการต่างๆของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อน และเป็นตัวกาหนดปฏิกิริยา
ต่างๆเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสาคัญของกิจกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่กระทบโดยตรง
ต่อปฏิกิริยาทางการตลาดที่เราสังเกตได้ เช่น การติดต่อกับพนักงานกับสื่อโฆษณาและการเปิดรับ
ข่าวสารโฆษณาการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการจากญาติมิตร การสร้างความโน้มเอียงหรือเกณฑ์ใน
การประเมินค่าทางเลือกต่างๆ เป็นอย่างดี สรุปคือ พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการศึกษาถือว่า
บุคคลผู้บริโภค บริโภคอะไร ที่ไหน บ่อยแค่ไหน และภายใต้สถานการณ์อะไรบ้างที่สินค้าและบริการ
ได้รับบริโภค
ศิว ารั ตน์ ณ ปทุ ม และคณะ(2550: 22) ให้ ค าจากัด ความว่า พฤติ ก รรมผู้ บ ริโภค
หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ ยวกับข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้หมายถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อนและมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังนั้นจึงสรุป
ได้ ว่ า พฤติ ก รรมการแสดงออกของบุ ค คลแต่ ล ะบุ ค คลในการค้ น หา การเลื อ กซื้ อ การใช้ การ
ประเมินผลหรือจัดการกับสินค้าและบริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนเองได้
2.3.2. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคเป็ น การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ห รื อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า /บริการของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้อการใช้ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นคาตอบที่จะช่วยให้นักการตลาดสามารถสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
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ค าถามที่ ใ ช้ เพื่ อ การค้ น หาลั ก ษณะพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค คื อ 6Wและ 1H ซึ่ ง
ประกอบด้วยWho?, What?, Why?, Who?, When?, Where?, และ How ? เพื่ อค้นหาคาตอบ 7
ประการ ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย Occupants, Objective, Organization, Occasions, Outlets และ
Operations โดยมี ต าราง 1 แสดงการใช้ ค าถาม 7 ค าถามเพื่ อ หาค าตอบ 7 ประการเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภครวมทั้งการกาหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2550 : 35)
ตารางที่ 2.3 แสดงคาถาม 7 คาถาม ( และ 1H ) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค ( )
คาถาม( และ 1H)
คาตอบที่ต้องการทราบ( ) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
(Who is in the target
(Occupants) ทางด้าน
market?)
(1) ประชากรศาสตร์
(2) ภูมิศาสตร์
(3) จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์
(4) พฤติกรรมศาสตร์
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร
(What does the
consumer buy?)

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ
(Objects) สิ่งที่ผู้บริโภค
ต้องการจากผลิตภัณฑ์ คือ
ต้องการคุณสมบัติหรือ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
(Product Component) และ
ความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง
(Competitive
Differentiation)

กลยุทธ์การตลาด (4Ps)
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ราคาการ
จัดจาหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดที่
เหมาะสม และสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได้

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
(Product Strategies)
ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์
หลัก (2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ได้แก่การบรรจุภัณฑ์ ตรา
สินค้า รูปแบบบริการ คุณภาพ
ลักษณะ นวัตกรรม
(3) ผลิตภัณฑ์ควบ
(4) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
(5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive
Differentiation)ประกอบด้วย
ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์
บริการ พนักงาน ภาพลักษณ์
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ
วัตถุประสงค์ในการซื้อ
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ
(Why does the consumer (Objectives) ผู้บริโภคซื้อสินค้า (1)กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
buy?)
เพื่อตอบสนองความต้องการ
(Product Strategies)
ของเขา ทั้งทางด้านร่างกายและ (2)กลยุทธ์การส่งเสริม
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จิตวิทยาซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่ การตลาด
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ (PromotionStrategies)
คือ
ประกอบ ด้วย
(1)ปัจจัยภายใน
(2)ปัจจัยภายนอก
(3)ปัจจัยเฉพาะบุคคล

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ(Who
participates in the
buying?)

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the
consumer buy?)

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน
(Where does the
consumer buy?)

กลยุทธ์การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์
การขายโดยใช้พนักงานขาย
และการส่งเสริมการขาย
(3) กลยุทธ์ด้านราคา(Price
Strategies)
(4)กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย(Distribution
Channel Strategies) ศึกษา
เหตุจูงใจในการซื้อ ปัจจัยที่ทา
ให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
กาหนดแนวความคิดและจุด
ขายในการโฆษณา
บทบาทของกลุ่มต่างๆ
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์
(Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อ การโฆษณาและกลยุทธ์การ
การตัดสินใจซื้อประกอบด้วย ส่งเสริมการตลาด(Advertising
(1)ผู้ริเริ่ม
and Promotion Strategies)
(2)ผู้มีอิทธิพล
โดยใช้กลุ่มอิทธิพล และ
(3)ผู้ตัดสินใจซื้อ
กลุ่มเป้าหมายเป็นแนวทาง
(4)ผู้ซื้อ
สร้างสรรค์และเลือกใช้สื่อ
(5)ผู้ใช้
โฆษณาให้เหมาะกับกลุ่มผู้รับ
ข่าวสาร
โอกาสในการซื้อ(Occasions) กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์
เช่น ช่วงฤดูกาลของปี ฤดูกาล การส่งเสริมการตลาด
ท่องเที่ยว เทศกาลโอกาสพิเศษ (Promotion Strategies) เช่น
วันหยุด เวลาว่าง
ส่งเสริมการตลาดนอกฤดูกาล
ท่องเที่ยว การส่งเสริมการขาย
ความร่วมมือระหว่างธุรกิจ
(Partnership)
ช่องทางหรือสถานีที่จาหน่าย
กลยุทธ์ช่องทางการจัด
(Outlets) เช่น สานักงาน
จาหน่าย(Distribution
ตัวแทนจาหน่าย
Channel Strategies) โดย
ผ่านสถาบันการค้าส่ง สถาบัน
การค้าปลีกและช่องทางพิเศษ
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อื่นๆ
7. ผู้บริโภคซื้อย่างไร
(How does the
consumer buy?)

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
(Operations)ประกอบด้วย
(1)การรับรู้ปัญหา (2)การค้นหา
ข้อมูล (3)การประเมินผล
ทางเลือก (4)การตัดสินใจซื้อ
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาด
(Promotion Strategies)
ประกอบด้วยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการ
ขายและการตลาดทางตรง
และราคาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
ซือ้

จากตารางที่2.3 ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market?) สิ่ ง
เหล่านี้เป็นคาถาม ที่ถามเพื่อต้องการจะทราบว่ากลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ที่ใช้สินค้าคือใคร ซึ่ง
ตลาดเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูง
ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) สิ่งเหล่านี้เป็นคาถาม ที่ถาม
เพื่อต้องการทราบถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจะซื้อ (Objects) และทาให้รับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริง
ของผู้บริโภค
ท าไมผู้ บ ริ โภคจึ งซื้ อ (Why does the consumer buy?) เป็ น ค าถามที่ ถ ามเพื่ อ
ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้สินค้า/บริการ (Objective) และเหตุที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อโดยที่
นักการตลาดสามารถนามาเป็นแนวทางในการวางแผนจูงใจกลุ่มเป้าหมาย
ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เป็นคาถาม
ที่ ถ ามเพื่ อ ต้ อ งการทราบถึ งบทบาทของกลุ่ ม ต่ า งๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค
(Organizations)
ผู้ บ ริ โภคซื้ อเมื่อ ใด (When does the consumer buy?) เป็ น ค าถาม ที่ ถ ามเพื่ อ
ต้อ งการทราบถึงโอกาสในการตัด สิ น ใจซื้ อของผู้ บ ริโภค (Occasions) ซึ่ งจะช่ ว ยให้ นั ก การตลาด
สามารถจั ดการกับ การผลิ ต /บริ การให้ เพียงพอแก่ความต้องการของผู้บ ริโภคและเตรียมแผนการ
ส่งเสริมการตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy? ) เป็นคาถามเพื่อต้องการ
ทราบถึงสถานที่จัดจาหน่ายหรือแหล่งที่ผู้บริโภคนิยมหรือสะดวกในการซื้อ (Outlets)
ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ ย่ า งไร (How does the consumer buy?) เป็ น ค าถาม ที่ ถ ามเพื่ อ
ต้อ งการทราบถึ งขั้ น ตอนในการตั ดสิ น ใจซื้อ (Operations) ซึ่งจะช่ว ยให้ ธุรกิ จมี ข้ อ มูล ในการวาง
แผนการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด
2.3.3 ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค
ตั ว แบบพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค (Consumer Behavior Model ) เป็ น การศึ ก ษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุจูงใจที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ จุดเริ่มต้นของตัวแบบนี้คือ พฤติกรรม
ของผู้ซื้อเริ่มต้นจากสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุ้น (Stimulate) ความรู้สึกของเขา ทาให้รู้สึกถึงความ
ต้องการ จนต้องทาการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของเขา เพื่อทาการ
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ตัดสินใจและเกิดพฤติกรรมการซื้ออันเป็นการตอบสนอง (Response) ในที่สุด ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจ
เรียกว่า S-R Theory (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 32) โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้
2.3.3.1 สิ่งเร้า คือสิ่งที่เข้ามากระทบและกระตุ้นผู้ซื้อ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากสิ่งเร้า
ภายในที่ร่างกายเกิดความไม่ส มดุจทางกายภาพหรือทางจิตใจ ก่อให้ เกิดความต้องการที่จะรักษา
สมดุลนั้น หรือ จากสิ่งเร้าภายนอก ซึ่งแบ่งออกเป็น
1. สิ่งเร้าทางการตลาด (Marketing Stimulus) หมายถึง สิ่งเร้าที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่นักการตลาดต้องพัฒนาขึ้นมา
2. สิ่งเร้าอื่นๆ เป็นสิ่งแวดล้อมอันอยู่เหนือความควบคุมขององค์กร ที่ส่งผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจท าให้ เกิ ด การซื้ อ ได้ เช่ น สภาพเศรษฐกิ จ ที่ ดี เทคโนโลยี ที่ อ านวยความสะดวก
กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ นโยบายทางการเมืองที่กระตุ้นให้ เกิดการลงทุน หรือวัฒ นธรรมที่ส ร้าง
พฤติกรรมการใช้ ฯลฯ ในทางตรงกันข้าม สิ่งเร้าต่างๆ ที่มีลักษณะในทางลบอาจจะไม่ก่อให้เกิดการซื้อ
แม้จะมีความต้องการเกิดขึ้นก็ตาม เช่น สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเพิ่มขึ้นของภาษีสินค้า ฯลฯ
3. การตอบสนอง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อันเป็ นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งผู้ซื้อจะแบ่งการตัดสินใจออกเป็นขั้นๆ เริ่มต้นจากการตัดสินใจ
เกี่ยวกับชนิดของผลิตภัณฑ์
4. กระบวนการตัดสินใจซื้อ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ถึง ความต้องการ ผู้บริโภครายหนึ่งๆ จะตระหนักถึง
ความต้องการในสิ่งที่ตนเองรู้สึกว่ายังขาดหายไปในชีวิตของตนเองและจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
มาเติมเต็มให้กับความต้องการนั้น
ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล ผู้บริโภคจะพยายามหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด เพื่อนามาใช้ในการตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาทา
การเปรียบเทียบ เพื่อหาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับตนเองที่สุด
ขั้น ตอนที่ 4 การตั ด สิ น ใจ เป็ น การตั ด สิ น ใจท าการซื้ อ จริง ซึ่ งผู้ ซื้ อ ต้ อ ง
ตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ผู้ขาย เวลาในการซื้อ และปริมาณการซื้อ
ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ -การใช้ ผู้ซื้ออาจจะมีพฤติกรรมใน
การตอบสนองความพึงพอใจหรือไม่พึ่งพอใจจากการซื้อ-การใช้ดังกล่าวคือเมื่อพึงพอใจ ก็จะทาการซื้อ
ซ้าและอาจกลายเป็นลูกค้าที่มีความภักดีได้ นอกจากนี้แล้วอาจบอกต่อไปถึงบุคคลอื่นๆ ที่ใกล้ชิดด้วย
เมื่ อ ไม่ พ อใจ จะเลิ ก ใช้ แ ละอาจประจานให้ ผู้ อื่ น ฟั งต่ อ ไป หรื อ อาจเรี ย กร้ อ งให้ ผู้ ข ายรั บ ผิ ด ชอบ
นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลหลังการซื้อ การใช้จะกลายเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สาคัญสาหรับ
ลูกค้าในการพิจารณาในการตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป
5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ การที่จะตอบคาถามเหล่านั้นได้ ต้อง
เข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อว่ามีสิ่งกระตุ้นและการตอบสนองของผู้บริโภคอย่างไรบ้าง ปัจจัยหลักที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อได้แก่
ก. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคได้มากที่สุด
- วัฒนธรรม (Culture) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและความต้องการของการบุคคลที่เติบโตและ
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อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีวัฒ นธรรมเดียวกัน จะมีค่านิยม
การรับรู้ ความชอบและพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน
- วัฒนธรรมย่อย (Subculture)
ข. ชั้นสังคม(Social Class) การจัดแบ่งลาดับชั้นของสังคมที่มี
ความเหมือนและแตกต่าง ชั้นสังคมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงสถานะทางสังคมของตน เมื่อเปลี่ยนสถานะทางสังคม
คนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมตามสถานะทางสังคม
ของตนตามไปด้วย การแบ่งชั้นสังคมไทยใช้เกณฑ์ด้านอาชีพ
การศึกษา รายได้ ทาเล ที่อยู่อาศัย คนที่แตกต่างทางชั้นสังคมมี
แนวโน้มที่จะแสดงออกต่างกัน ในขณะที่คนในชั้นสังคมเดียวกันมี
แนวโน้มที่จะแสดงออกคล้ายคลึ งกัน ไม่ว่าจะ เป็นการแต่ง กาย
วิธีการพูด วิธีการพูด วิธีการพักผ่อน ฯลฯ แต่ละชั้นสังคมจะรับรู้
กันเองว่าใครอยู่ในชั้นใดทั้งสูงหรือต่ากว่า จะพยายามแสดงออก
หรือรับรู้ได้จากสิ่งที่ใช้หรือแสดงออก
ค. ปัจจัยทางสั งคม (Social Factors) ผู้ คนจะได้รับอิทธิพลจาก
สังคมรอบข้างที่เป็นกลุ่มอ้างอิง ครอบครัวและบทบาทและสถานะ
ทางสังคม
- กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่มีอิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลโดยตรง ได้แก่
กลุ่มอ้างอิงปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน
เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เป็นลักษณะของการติดต่อกัน
อย่างต่อเนื่องและไม่เป็นทางการ
กลุ่ ม อ้ างอิ งทุ ติ ย ภู มิ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ศาสนา อาชี พ
สมาคม เป็นลักษณะการติดต่อกันแบบเป็นทางการ
มากกว่า แต่มีความต่อเนื่องน้อยกว่า
- ครอบครัว (Family) สถาบั น ครอบครัว มี ค วามส าคั ญ
ที่สุดและมีอิทธิพลที่สุดในกลุ่มอ้างอิงปฐมภูมิ ซึ่งปลูกฝัง
อบรมนิสัยต่างๆแก่บุคคล นักการตลาดต้องเข้าใจถึง
บทบาทของแต่ละบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะแสดงบทบาท
และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลในครอบครัวและ
การตัดสินใจของครอบครัว
- บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) แต่ละ
บุคคลแสดงออกในกลุ่ มที่เป็นสมาชิกศึกษาอยู่ คนหนึ่ง
อาจมีความหลายบทบาท เป็นทั้งลูก แม่ เพื่อน หัวหน้า
ลูกน้อง เป็นต้น ซึ่งแต่ละบทบาทก็จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ แต่ล ะบทบาทก็จะแสดงสถานะทาง
สังคมอยู่ด้วยเป็นสถานะที่สังคมยอมรับในตัวบุคคลนั้นๆ
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ต้องตระหนักถึง”สัญลักษณ์ของสถานะ”ในการทา
การตลาด คนต้องการยอมรับจากสังคมและพยายาม
แสดงออกถึงสถานะของตน
ง. ปัจจัยส่วนของบุคคล ( Personal Factors) หมายถึง
พฤติกรรมการซื้อของบุคคลซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเฉพาะของ
บุคคลด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย
- อายุและขั้นของวงจรชีวิต
(Age and Life Cycle Stage)
- อาชีพ (Occupation)
- สภาพเศรษฐกิจของบุคคล
(Economic Circumstances)
- รูปแบบการดาเนินชีวิต (Life style)
- บุคลิกลักษณะและแนวคิดของตนเอง
(Personality and Self-concept)
จ. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) หมายถึง
ทางเลือกในการซื้อของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลักทาง
จิตวิทยา 4 ประการคือ
- การกระตุ้นเร้า (Motivation)
- การรับรู้ (Perception)
- การเรียนรู้ (Leaning)
- ความเชื่อและทัศนคติ (Beliefs and Attitude)
2.3.4 เหตุผลในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
จากการรายงานของส านั ก งานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โภคทั่ ว โลกที่
เปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากปัจจัยด้ านเศรษฐกิจที่กระทบต่อความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอย ทาให้
พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่เว้นแม้แต่ลูกค้าในประเทศไทย
ที่มีการเปลี่ ย นแปลงในการตั ดสิ น ใจซื้ออย่างเห็ น ได้ ชัดที่สุ ด เมื่ อลู กค้ามี พฤติ กรรมเปลี่ ยนไปสิ่ งที่
นั ก การตลาดและธุร กิจ จะต้อ งท าต่ อจากนี้ ไปก็ คือ การปรับ ตัว และกาหนดกลยุท ธ์ในการท างาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ทั้งนี้ ก่อนที่จะทาการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ในการทางานในสถานการณ์ที่กระทบต่อ
การตัดสินใจซื้อต่อลูกค้า มาดูว่าพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในช่วงต่อจากนี้ไปมี เหตุผล
ใดบ้างที่นามาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งขอนาเอา 10 เหตุผลหลักๆที่ลูกค้าส่วนใหญ่นามา พิจารณาก่อน
ตัดสิ น ใจซื้อและเชื่อว่าเหตุผ ลต่างๆ จะมีผลต่อการทางานของผู้ประกอบการอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้
(กฤติกา คงสมพงศ์,2552:)
2.3.4.1 การให้รางวัลกับตัวเองการให้รางวัลกับตัวเองไม่ใช่เทรนด์กับตัวเองไม่ใช่
เทรนด์ใหม่สาหรับผู้บริโภคในเมืองไทย เนื่องจากการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับตนเองเกิดขึ้นมานาน
แล้ ว แต่ในช่วงจากนี้ ไปมีแนวโน้ มว่าลูกค้าจะให้ ความส าคัญ กับตัว เองมากกว่าเดิม เนื่องจากเหตุ
ผลต่างๆ ที่เข้ามามีส่วน ทาให้ลูกค้าอยู่คนเดียวนานขึ้น หรือมีความสุขกับชีวิตส่วนตัว รวมทั้งเหตุผล
อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัลกับตัวเองที่ประสบความสาเร็จในเรื่องต่างๆหรือแม้แต่การลงทุนซื้อ
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สินค้าและบริการเพื่อชดเชยกับสิ่งที่โหยหาและขาดหายไป ฯลฯ เหตุผลต่างๆ ข้างต้นทาให้ผู้บริโภค
มักหาโอกาสในการให้รางวัลกับตนเอง ส่วนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับตัวเองนั้น ผู้บริโภคมีจะ
มุ่งให้ความสาคัญกับตราสินค้าที่คุ้นเคยและอยู่ในความใฝ่ฝัน หรือแบรนด์ที่มีราคาแพง จึงทาให้การ
ซื้อแต่ละครั้งมีคุณค่าเหมาะสมกับการให้รางวัลเป็นต้น นักการตลาดจะได้ประโยชน์จากเทรนด์การให้
รางวัลกับตนเอง แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักเพราะการให้รางวัลมันจะเป็นโอกาสพิเศษเท่านั้น แต่การ
สร้างความคุ้นเคยและตระหนักในคุณค่าของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จะเป็นเหตุผลที่ช่วยให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลดังกล่าว
2.3.4.2 ความคุ้มค่าและคุ้มราคานอกจากปัจจัยด้านความสวยงาม คุณประโยชน์
การออกแบบ รสชาติ สีสัน ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่นักการตลาดทราบกันดีอยู่แล้ว แต่การทางาน
ในช่วงต่อจากนี้ ไป จะต้องสร้างความตระหนักด้านความคุ้มค่าและคุ้มราคาให้ เกิดขึ้นกับผู้บริโภค
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้านการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้
ลูกค้านาเอาเหตุผลในเรื่องความคุ้มค่ามาใช้กับการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจาวันมากขึ้น เช่น การ
มุ่งเน้ น เรื่องคุณ ภาพของผลิ ตภัณ ฑ์ การพิจารณาคุณ สมบัติและการตอบสนองการใช้งานได้อย่าง
ยาวนาน เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการยังต้องเน้นเรื่องราคา ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าราคาถูกหรือราคาแพงก็ตาม ผู้บริโภคมักคานาถึงเรื่องความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เช่น การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าราคาแพง เนื่องจากเห็นว่าคุ้มค่ากับการลงทุนซื้อ เนื่องจากทาให้คุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้น
หรือเป็นเพราะสินค้ามีคุณภาพดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เป็นต้น ดังนั้นนักการตลาดออกแบบ
กิจกรรมการตลาดเพื่อสะท้อนให้ลูกค้าเห็นถึงเรื่องความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
2.3.4.3 ลู ก ค้ าอยู่ กั บ บ้ านมากขึ้ น งานศึ ก ษาจากส านั ก ต่ างๆ ทั้ งที่ ท าการส ารวจ
ผู้บริโภคในเอเชีย ยุโรปและอเมริกา มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าในประเทศไทย คือในช่วงที่
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทาให้พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่เปลี่ยนไป เนื่องจากทุกคนต้องการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย การอยู่กับบ้านคือการเลือกหนึ่งของลูกค้าในยุคปัจจุบัน และคาดว่าจะเป็นอย่างนี้
อีกนาน ดังนั้น นักการตลาดจะต้องวางแผนและกาหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อทาให้ลูกค้าออกจาก
บ้านมาจับจ่าย และการกาหนดกิจกรรมการขายสินค้าเพื่อตอบสนองให้กับลูกค้ากลุ่มที่มีความสุขกับ
การอยู่บ้าน โดยให้ความสาคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การคิดกิจกรรม
การตลาดใหม่ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสนใจเข่าร่วมกิจกรรมนอกบ้าน แล้วใช้กลยุทธ์การนาเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์อย่างแยบยล เพื่อสร้างความตระหนักและความต้องการบริโภค นอกจากนี้แล้วยังต้อง
นาเสนอกิจกรรมใหม่ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังผู้บริโภคที่อยู่บ้านมากขึ้น โดยนักการตลาดต้อง
ทราบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มักมีกิจกรรมคล้ายๆ กันในขณะจาศีลอยู่กับบ้าน เช่น การเล่นอินเตอร์เน็ต
การดูรายการโทรทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่สาคัญสาหรับตลาดในยุคปัจจุบัน ที่สาคัญ
สร้างกลยุทธ์การบริการพิเศษส่งสินค้าถึงบ้านก็จะสร้างความสนใจให้กับลูกค้าได้ไม่น้อย
2.3.4.4 ผู้หญิงจะมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น ในช่วงต่อจากนี้ไปกลุ่มลูกค้าที่
เป็นเพศผู้หญิงจะมีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวแล้วจะ
มอบหมายให้ผู้หญิงเป็นผู้ดูแลการจับจ่าย ที่สาคัญผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ หญิงในช่วงเศรษฐกิจ
ตกต่านั้น พวกเธอจะมีพฤติกรรมใหม่ให้นักการตลาดปวดหัวมากขึ้น กล่าวคือ จะเพิ่มความจู้จี้ จุกจิก
ในพิจารณาและตัดสินใจซื้อมากกว่าเดิม นอกจากนี้แล้วยังให้ความสาคัญกับเรื่องการประหยัด เป็นไป
ได้ว่าสินค้าบางประเภทผู้หญิงจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องคุณสมบัติ และต่อรอง
ราคาให้ถูกใจมากยิ่งขึ้นดังนั้น นักการตลาดจาเป็นต้องเข้าถึงพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อจะได้ออกแบบ
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การไห้บ ริการ การกาหนดราคาและกลยุทธ์อื่นๆ ให้ สอดคล้องกับลูกค้ากลุ่มสินค้ากลุ่ มผู้หญิงมาก
ยิ่งขึ้น
2.3.4.5 ให้ความสาคัญต่อสุขภาพมากขึ้นในช่วงต่อจงมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ลูกค้า
ชวนไทยที่เริ่มมีแนวโน้ มว่าจะหัน มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองมากกว่าเดิม
ดังนั้น สินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดรักษาจะอยู่ในความสนใจ รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ที่สร้างความตะหนักเรื่ องผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ
รวมทั้ งบริ ก ารต่ างๆ ที่ ท าให้ ลู ก ค้ า มี สุ ข ภาพแข็ งแรงและอนามั ย ที่ ดี ขึ้ น ดั งนั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ างๆที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม อาหาร และยา จะต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย หากสามารถชู
จุดเด่นด้านการบาบัดและรักษา จะสามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อได้มากขึ้น เนื่องจากลูกค้า
ส่วนใหญ่มักมีมุมมองในเรื่องสุภาพที่คล้ายกัน กล่าวคือ การป้องกันไว้ดีกว่าปล่อยให้แย่แล้วแก้ทีหลัง
2.3.4.6 บทบาทของสื่อออนไลน์ ปัจจุบันสื่ออินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในสั งคม
เมืองมากเป็นทวีคูณ และมีแนวโน้มว่าภูมิภาคต่างๆ จะใช้สื่อดังกล่าวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะ
บทบาทส าคั ญ ในการสื่ อ สารและเพิ่ ม ความสะดวกสบายในการค้ น หาข้ อ มู ล และข่ า วสารต่ า งๆ
เนื่องจากสื่อดังกล่าวสามารถย่อโลกให้แคบลงนั่นเอง จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่ใช้
บริการสื่อออนไลน์ พบว่ามักใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การใช้เพื่อความ ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะ
ใช้เวลาส่วนใหญ่ใหญ่ของชีวิต อยู่กับบ้านมากว่าเตร่ๆ อยู่นอกบ้าน ดังนั้น นักการตลาดที่ต้องการ
เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้เวลาว่างอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ จะต้องรู้ว่าพวกเขาสนใจอะไร และ
การนาเสนอข้อมูลแบบไหนถึงจะสร้างความตะหนักและตัดสินใจซื้อ หากโฆษณาขายสินค้าอย่างเดียว
อาจไม่ ส ามารถสร้างความจดจ าได้อีกต่อไป จึงต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการสร้างการรับรู้ผ่ านสื่ อ
ดังกล่าวให้มีความน่าสนใจขึ้น
2.3.4.7 ให้ความสาคัญกับภาวะโลกร้อนการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนได้กลายเป็น
เทรนด์ใหม่ของนักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมา และสามารถสร้างความสนใจจาก
ผู้ บ ริ โภคได้ ไม่ น้ อ ยเลยที เดี ย ว เห็ น ได้ จ ากสิ น ค้ าและบริก ารต่ างๆ ที่ น าสู้ ต ลาดมัก ให้ ค วามส าคั ญ
เกี่ยวกับการต่อต้านโลกร้อน หรือช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เป็นต้น แม้ว่าการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สี
เขียวจะเป็นการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับธรรมชาติ และความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลูกค้า
โดยตรง แต่ผลิต ภัณฑ์และบริการดังกล่าวก็มักมีราคาที่แพงกว่า ดังนั้น นักการตลาดจะต้องศึกษา
อย่ างละเอี ย ดว่ า เทรนด์ ภ าวะโลกร้ อ น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมผู้ บ ริโ ภคของคนไทยมากน้ อ ยแค่ ไหน
โดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจซื้อซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการ เนื่องจากผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อนเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เรื่องเงินๆ ทองๆ เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ อาจทาให้ลูกค้าบางส่วน
ไม่เห็นด้วย เพื่อให้เทรนด์ดังกล่าว มีความเหมาะสมกับตลาดเมืองไทย น่าจะมีการศึกษาอย่างจริงจัง
ว่าการสร้างสมดุลดังกล่าว อยู่ในความต้องการของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจตกต่าหรือไม่
2.3.4.8 สินค้าไทยและไทยเที่ยวไทย ในช่วงที่สภาวการณ์ส่งออกของประเทศไทย
ติดลบและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยน้อยลง เทรนด์การตลาดเพื่อให้ลูกค้าช่วยการ
อุดหนุนสินค้าและบริการต่างๆ ภายในประเทศ ทั้งนโยบายไทยทาไทยใช้ หรือไทยเที่ยวไทย ฯลฯ จะ
สามารถสร้างความตะหนั กให้ ผู้ บ ริโภคที่ รักชาติไทยได้ไม่น้อย โดยเฉพาะการน าเอาเรื่องปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บ ริโภคเห็นถึงคุณค่าของสินค้าไทยและความประหยัด
เมื่อบริโภคสินค้าไทย หากมีการติดตาม ข่าวสารของโลกคงจะเห็นว่าต่างประเทศลดการนาเข้าและ
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รณรงค์ให้ประชาชนซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หากนักการตลาดในประเทศไทยหันมาเอาจริงเอา
จังกับนโยบายดังกล่าว ก็จะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนภายในประเทศได้มาก
2.3.4.9 เทรนด์การผสมผสานวัฒนธรรมสืบเนื่องจากข้อ 8 จะทาให้เกิดเทรนด์การ
ผสมผสานระหว่างความต้องการบริโภคสินค้าต่างชาติกับสินค้าไทย พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อจากนี้
ไปจะไม่เน้นเรื่องค่านิยมตะวันตกล้วนๆ แต่จะเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมไทยมากกว่ าในอดีตที่
ผ่านมา เนื่องจากวัฒนธรรมตะวันออกได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทั่วโลก มีส่วนทาให้ลูกค้าชาวไทย
หั น กลั บ มามองสิ่ งดีๆ ภายในประเทศมากขึ้น เป็นไปได้ว่าในช่วงต่อจากนี้ไป ผลิ ตภัณ ฑ์ ต่างๆ จะ
สะท้อนให้เห็นถึงความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและความเป็นไทยรวมอยู่ด้ วยกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เริ่มมีการอนุรักษ์ เห็นคุณค่าและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเอง
มากขึ้น
2.3.4.10 อิ ส ระและสะดวกสบายพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะให้
ความสาคัญกับเรื่องความเป็นตัวของตัวเอง รักอิสระและต้องการความสะดวกสบายมากว่าเดิม ดั งนั้น
สินค้าและบริการต่างๆ จะต้องสะท้อนออกมาให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความต้องการดังกล่าว เห็นได้จาก
กลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มมีความต้องการอิสระชองชีวิตด้วยการแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีขนาดเล็ก
ลง ทาให้สินค้าประเภทคอนโดมิเนียนใกล้เมืองและใกล้รถไฟฟ้ามีการเติบโตมากขึ้น เป็นต้น
2.3.5 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552: 448-451) ได้กล่าวถึงทฤษฎีโมเดลของบุคคล (Model of Man)
ห รื อ ทั ศ น ะ 4 ป ร ะ ก า ร ใน ก า รตั ด สิ น ใจ ซื้ อ ข อ งผู้ บ ริ โภ ค (Four Views of Consumer
DecisionMarking) ว่าเป็น ทฤษฎีที่กล่าวถึงทัศนะสาคัญที่เกี่ย วข้องกับสาเหตุ และวิธีการซึ่งบุคคล
ตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นโมเดลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยโมเดลนี้ได้แบ่ง
ลักษณะการตัดสินใจซื้อไว้ 4 โมเดลคือ
2.3.5.1 บุคคลที่ตัดสินใจซื้อโดยถือเกณฑ์เศรษฐกิจ (Economic Man)เป็นทฤษฎีที่
บอกว่าผู้บริโภคคานึงถึงทางเลือกผลิตภัณฑ์ สามารถที่จะจาลาดับแต่ละทางเลือกในรูปของประโยชน์
(ข้อดี) และข้อเสีย เพื่อที่จะหาทางเลือกที่ดีที่สุด
2.3.5.2 บุคคลที่ตัดสินใจซื้อโดยคล้อยตามบุคคลอื่น (Passive Man)หมายถึง การ
บริ โ ภคซื้ อ /บริ ก ารโดยขึ้ น อยู่ กั บ การชั ก จู ง การท าให้ เกิ ด มโนภาพในใจ การใช้ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ความพยายามของนักการตลาด โดยมองว่าการซื้อของผู้บริโภคเกิดขึ้น
เพราะมีการรับรู้จากสิ่งกระตุ้น สิ่งเร้า และไม่ได้ใช้เหตุผลในการซื้อ แต่พร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอ
ซึ่งการซื้อโดยไม่มีเหตุผลของผู้บริโภคลักษณะนี้สามารถทาให้เกิดขึ้นได้โดย
1. Attention ทาให้ ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อโดยเป็นการเรียก
ลูกค้าในอันดับแรก
2. Interest จากความตั้งใจนี้ต้องทาให้ลูกค้า/ผู้บริโภค เกิดความสนใจที่จะ
ติดตามในตัวสินค้าหรือบริการ
3. Desire ต้องทาให้ลูกค้า/ผู้บริโภคมีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าเขาต้องการที่จะมี
สินค้า/บริการชนิดนี้ เพราะจาเป็นกับลูกค้า/ผู้บริโภคมากเหลือเกิน
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4. Action จะเกิ ดขึ้น ได้ก็ ต่อ เมื่ อสิ น ค้ า /บริการสามารถสนองตอบความ
ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า/ผู้บริโภคได้ จนทาให้ลูกค้า/ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
2.3.5.3 บุ คคลที่ ตั ดสิ น ใจซื้อ ด้ ว ยความเข้ าใจ (Cognitive Man) หมายถึ ง การที่
ผู้บริโภค บริโภคสินค้า/บริการอย่างมีเหตุผล และเกิดจากความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคเอง
มากที่สุดโดยการเสาะแสวงหาข้อมูลต่างๆ ของตัวสินค้า /บริการจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แห่ง และนา
ข้อมูลเหล่านั้นมาทาการเปรียบเทียบ จนในที่สามารถทาให้เกิดการตัดสินใจซื้ออย่างเหมาะสมโดย
เริ่มต้นที่ผู้บริโภคจะทราบถึงปัญหาของตนเอง เกิดการค้นหาสินค้า /บริการที่จะแก้ปัญหา ประเมินสิ่ง
ต่างๆ ที่จะสามารถแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด และคุ้มค่าเงินมากที่สุด ตลอดจนช่องทางการซื้อที่สะดวก
ที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบกระบวนการหาข้อมูลของผู้บริโภค โดยกระบวนการนี้อาจมีปัจจัยหลายๆ
อย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นกลุ่มอ้างอิงไม่
ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นและมีความ
พึงพอใจมากขึ้นด้วย
2.3.5.4 บุคคลที่ตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ (Emotional Man)หมายถึง ผู้บริโภคที่ทา
การตัดสินใจซื้อโดยอาศัยความรู้สึกของผู้บริโภคเองทั้งหมด โดยมีการค้นหาเปรียบเทียบข้อมูลของ
สินค้าอย่างถี่ถ้วน อีกนัยหนึ่งคือใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ว่านี้ เกิดได้จากเหตุ
หรือปัจจัยหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความภาคภูมิใจ ความกลัว ความหวัง ความต้องการที่
จะเป็นที่ยอมรับ ของสังคม การตัดสินใจซื้อแบบนี้เป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
สินค้าที่วางจาหน่ายจะต้องสามารถที่จะกระตุ้นอารมณ์บางอย่างของผู้บริโภคได้ด้วย
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวผู้ศึกษาจะเน้น
ศึกษาถึง 1) ความถี่ในการมาซื้อสินค้า 2)ช่วงเวลาในการมาซื้อสินค้า 3) ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้อ
สินค้า 4) ประเภทของสินค้าที่ซื้ อ 5) บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้า 6) วัตถุประสงค์ของการ
ซื้อสินค้าเพื่อให้ทราบพฤติกรรมการซื้อสินค้าโดยรวมของนักท่องเที่ยว จักได้นามาใช้ประโยชน์ในการ
สร้างกลยุทธ์กระตุ้นยอดขายสินค้าในตลาดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการหล่อพร้อมฝัง
2.4.1 ความหมายของการหล่อพร้อมฝัง
การหล่อพร้อมฝังหรือที่เรียกว่า Stone-in-Place casting หรือ “in-situ” คือการ
ฝังอัญมณีลงบนชิ้นงานเทียนก่อนที่จะทาการหล่อ นับเป็นอีกกระบวนการที่สามารถช่วยลดต้นทุน ลด
ระยะเวลาในกระบวนการผลิต การหล่อพร้อมฝังเป็นการนาอัญมณีมาฝังลงบนตัวเทียน หรือการวาง
ลงในแม่พิมพ์ยาง ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะงานที่มีการฝังเป็นจานวนมากและฝังพลอยที่มีขนาดเล็ก
โดยการหล่อพร้อมฝังมีพื้นฐานการทางานเหมือนการหล่อเครื่องประดับทั่วไป แต่ช่างฝังจะต้องเพิ่ม
ความละเอียดรอบคอบในการทางานมากขึ้น เพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนอกจากจะมีผลต่อการ
เสียโลหะแล้ว ยังอาจการเสียหายของเพชรหรือพลอยที่ใช้ในการฝัง อย่างไรก็ตามเทคนิคการหล่อนี้
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มีข้อดีหลายประการ เช่น
1) ลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 50-80 เปอร์เซ็นต์
2) ประหยัดเวลาในการผลิต เพราะลดขั้นตอนในการฝังพลอยบนโลหะซึ่งใช้เวลามาก
3) พลอยที่ฝังยึดติดแน่นกับชิ้นงาน
4) ไม่ทาให้เกิดรอยขีดข่วนบนเนื้อโลหะ
5) พลอยดูเหมือนมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะเนื้อโลหะไม่มาปกคลุมที่หน้าพลอยมากนัก
6) เป็นนวัตกรรมใหม่ของการฝังพลอย
8) เป็นกระบวนการที่สามารถเรียนรู้และศึกษาได้ง่าย
2.4.2 ประเภทของการหล่อพร้อมฝัง
การหล่อพร้อมฝังสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
1) การนาพลอยฝังลงในตัวเรือนที่เป็นเทียน เรียกว่า “ฝังแบบคลิก (click setting)”
วิธีการนี้ใช้กับการฝังได้ทุกแบบ เช่น
- การฝังจิกไข่ปลา (Pave setting) เป็นการฝังโดยมีการดึงเนื้อโลหะในบริเวณรอบ ๆ
พลอยขึ้นมาทั้ง 4 ด้านเพื่อยึดพลอยให้ติดกับตัวเรือน โดยเนื้อโลหะที่ถูกดึงขึ้นมาจะถูก
กดลงเหนือบริเวณขอบพลอยเล็กน้อยและใช้เหล็กปั่นไข่ปลา (Beading tool) ครอบ
ลงบนเนื้อโลหะและปั่นให้เป็นเม็ดกลม ๆ
- การฝังหนามเตย (Prong setting) เป็นการฝังโดยมีหนามโลหะยึด พลอยไว้ ซึ่งปกติ
จะมีการฝังเป็น 4 หนาม ลักษณะของหนามจะขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นงาน ซึ่งควรมี
อย่างน้อยที่สุด 3 หนาม
- การฝั งหุ้ ม (Bezel setting) เป็นการฝังที่มีเส้นโลหะสี่เหลียมผืนผ้าแบน ๆ มาหุ้ ม
เป็นขอบรอบด้านของพลอย โดยเส้นโลหะควรอยู่เหนือขอบพลอยให้แนบ
สนิทไปกับพลอย
- การฝังสอดหรือล็อด (Channel setting) เป็นการฝั งที่นาพลอยไปติดกับตัวเรือน
โดยการฝังขอบพลอยลงในร่องโลหะให้ยึดพลอยตรงบริเวณเหนือขอบพลอย
2) การนาพลอยฝังในแม่พิมพ์ยางและฉีดเทียนเพื่อให้เทียนหุ้มพลอย วิธีการนี้ใช้ได้กับ
การฝังแบบจิกไข่ปลาและการฝังไร้หนาม (Invisible setting) ข้อดีของเทคนิคนี้ เช่น พลอยถูกฝังแน่น
โดยไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องมือราคาแพง เหมาะสมกับงานการหล่อเพชร แซพไฟร์ เพชรสังเคราะห์
และอื่น ๆ โดยพลอยที่นามาใช้ต้องไม่เป็นมุมแหลม นอกจากนี้การใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติงานน้อย
ถือเป็นข้อดีของการฝังพลอยในเทียนอีกด้วย ข้อได้เปรียบและข้อควรระวังในการหล่อพร้อมฝัง แสดง
ดังตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 ข้อได้เปรียบและข้อควรระวังในการหล่อพร้อมฝัง [1]
ข้อได้เปรียบ
ข้อควรระวัง
1. สามารถออกแบบได้ ห ลากหลาย และ 1. เสี่ยงต่อการสูญหายและสูญเสียพลอย
ออกแบบใหม่ ๆ ได้
2. ไม่สามารถทาได้กับพลอยทุกชนิด
2. ประหยัดเวลาในการผลิต เพราะลดขั้นตอน 3. ยากในการทาความสะอาดและขัดเงา
ในการฝังพลอยบนโลหะซึ่งใช้เวลามาก
4. หลั ง จากหล่ อ แล้ ว พลอยอยู่ ใ นสภาพที่ มี ร อยแตก
3. ลดต้นทุนของการผลิตลงได้ถึง 50-80 %
เนื่องจากความร้อนที่ได้รับ
4. เป็นการฝังพลอยที่แข็งแรงและยึดติดแน่น 5. ความร้อนที่ใช้ในการอบเผาไล่เทียนและความร้อนที่
5. ไม่ทาให้เกิดรอยขีดข่วน
พลอยสั ม ผั ส กั บ โลหะ อาจจะท าให้ พ ลอยมี ก าร
6. ทาให้พลอยขนาดเล็กดูมีขนาดใหญ่ขึ้น
เปลี่ยนแปลง คือสีและสมบัติบางอย่างเปลี่ยนแปลง
7. เป็นนวัตกรรมใหม่ของการฝังพลอย
และมลทินในเนื้อพลอยเปลี่ยน
8. เป็นวิธีการเรียนรู้และสามารถศึกษาได้
2.4.3 การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการหล่อพร้อมฝัง
ขจีพร วงศ ปรีดีและคณะ [1] ได้ทาการทดลองการหล่อพร้อมฝังในพลอย
ประเภทต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 2.2 ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มพลอยที่ศึกษาเป็น 3 กลุ่มคือ พลอย
ธรรมชาติ (Genuine stones) พลอยสังเคราะห์ (Synthetic stones) และเพชรสังเคราะห์ (Cubic
zirconia; CZ) โดยในแต่ละตารางระบุถึงรายละเอียดของชนิด สี อุณหภูมิที่ใช้ในการหล่อ รวมถึง
ความเป็นไปได้ในการหล่อพลอยแต่ละประเภท และข้อมูลความเป็นไปได้ของการผลิตงานหล่อพร้อม
ฝัง อุณหภูมิที่แสดงในตารางคืออุณหภูมิสูงสุดของกระบอกปูนในกระบวนการหล่อ และ ความเป็นไป
ได้ในการหล่อจะแสดงผล “ได้” หมายถึงสามารถหล่อพร้อมฝังได้ และ “ไม่ได้” หมายถึง พลอยจะมี
การเปลี่ยนสีหลังจากการหล่อพร้อมฝัง ทั้งนี้พลอยบางชนิดอาจมีข้อควรระวังระหว่างการหล่อ ได้แก่
1. เพอริดอด (Peridot) ธรรมชาติ ผิวของพลอยชนิดนี้สามารถถูกทาลายโดยสารเคมี
ที่ใช้ในขั้นตอนในการทาความสะอาด
2. พลอยธรรมชาติที่มีมลทินภายในมาก เช่น มรกต มีความเสี่ยงสูงที่จะแตก
ในกระบวนการหล่อ
3. เพชรจะต้องมีคุณภาพหรือเกรดของเพชร ไม่ต่ากว่า Sl2 และไม่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพ
4. ทับทิม จะต้องมีคุณภาพดี สีธรรมชาติ และไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
5. บุษราคัม ควรมีคุณภาพดี สีธรรมชาติ และไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
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ตารางที่ 2.5 ข้อมูลที่ได้จากการทดลองการหล่อพร้อมฝังพลอยธรรมชาติพลอยธรรมชาติ [1]
ชนิด
หล่อพร้อมฝัง
เพชร
ได้
คอรันดัม (เช่น ทับทิม ไพลิน บุษราคัม)
ได้
มรกต
ได้
อะควอมาลีน
ได้
อะมิทีสต์
ไม่ได้
ซิทริน
ไม่ได้
ทัวมาลีน (สีเขียวเท่านั้น)
ได้
เพอริดอด
ได้
โกเมน
ได้
โทพาส ใสไม่มีสี
ได้
โทพาส Ice Blue
ไม่ได้
โทพาส Aqua Blue
ไม่ได้
โทพาส Ice Blue (เคลือบสี)
ได้***
โทพาส สีชมพู (เคลือบสี)
ได้***
โทพาส Complexion (เคลือบสี)
ได้***
โทพาส Buick (เคลือบสี)
ได้***
โทพาส Poppy (เคลือบสี)
ไม่ได้***
สปิเนลสีดา
ได้ (650˚C)
สโมคกี้ควอตซ
ไม่ได้
มาคาไซท์
ไม่ได้
อะเกตสีเขียว
ได้
หมายเหตุ
* พลอยอาจมีโทนสีสว่างขึ้น
** พลอยหลังจากผ่านการหล่ออาจเกิดเส้นเล็ก ๆ บนผิวหน้า แต่ไม่มีผลต่อประกายโดยรวม
*** การเคลือบสีพลอยที่ใช้ได้นี้เป็นพลอยจากบางบริษัท เท่านั้น

การทาเครื่องประดับด้วยการหล่อพร้อมฝังในโลหะบรอนซ ์ [2] ซึ่งศึกษาอุณหภูมิอบ
เบ้าและอัตราส่วนในการผสมปู น โดยการใช้พลอยไพลินสังเคราะห์และ Cubic Zirconia โดยการ
หลอมโลหะบรอนซ์ ที่อุณหภูมิ 1040 °C อุณหภูมิเบ้า 630-750 °C หลังหล่อเบ้าปูนจะถูกทาเย็นใน
อากาศ เวลา 15 นาที เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายอย่างเฉียบพลันเนื่องจากความแตกต่างของ
อุณหภูมิในการหล่อ กับอุณหภูมิในการทาเย็น (quenching) ตามด้วยการทาเย็นอย่างรวดเร็วในน้า
สามารถสรุปได้ว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิอบเบ้า ผิวของชิ้นงานหลังหล่อจะมีความหยาบ ไม่เหมาะกับการ
นามาขัดแต่งชิ้นงานเพราะต้องใช้เวลามากขึ้น โดยอุณหภูมิอบเบ้าที่เหมาะสมกับการหล่อบรอนซ์ คือ
630 °C อัตราส่วนผสมของปูนต่อน้า ควรเป็น 100/40 (สัดส่วนโดยน้าหนัก)
จากการศึกษาเบื้องต้นของทีมผู้วิจัยเกี่ยวกับการหล่อสองสีพร้อมฝังด้วยพลอยโกเมน
[3] ซึ่งใช้เทคนิคการหล่อสองสีในโลหะทองแดงและโลหะเงินสเตอร์ลิง หล่อในระบบสุญญากาศ โดย
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หลอมทองแดงซึ่งเป็นโลหะชนิดแรกที่อุณหภูมิ 1100 °C อุณหภูมิอบเบ้า 600 °C พลอยโกเมนจะถูก
ฝังในเทีย นขี้ผึ้งก่อนการหล่ อด้วยโลหะชนิดที่ส องคือโลหะเงินสเตอร์ลิง โดยทาการหลอมโลหะที่
อุณ หภูมิ 1025 °C อุณหภูมิอบเบ้ า 500 °C หลั งหล่อเบ้าจะถูกทิ้งไว้ภ ายใต้สุญ ญากาศเป็นเวลา 2
นาที และทาเย็นในอากาศเวลา 30 นาที ก่อนการทาเย็นอย่างรวดเร็วในน้า ผลการศึกษาพบว่าโกเมน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่เกิดการเสียหาย
นอกจากชนิ ดของพลอยและโลหะที่ใช้ในการหล่ อแล้ ว การหล่ อพร้อมฝั งยังต้อง
คานึ งถึงการติ ด ทางเดิน น้ าโลหะ (sprue) ซึ่ งมี ความส าคั ญ ต่อ การหล่ อโลหะให้ เต็ม แบบและเพื่ อ
ป้องกันความเสียหายแก่พลอย เนื่องจากอาจมีสีเปลี่ยนแปลงจากได้รับความร้อนโดยการสัมผัสกับน้า
โลหะระหว่างการหลอมโดยตรง นิตยา โคตรทิพย์ [4] ได้ทาการทดลองหล่อพร้อมฝังโดยใช้ไพลิน
ไพลินสังเคราะห์ และ CZ โดยการออกแบบทางเดินน้า 2 แบบ ผลการทดลองพบว่าทางเดินน้าที่อยู่
ในตาแหน่งที่ใกล้กับพลอยมากเกินไป จะสามารถทาให้ไพลินเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเข้ม เป็นสีน้าเงินซึ
ดจาง โดยจะสังเกตุเห็นได้ชัดเจนในพลอยที่มีขนาดใหญ่
จากปัญหาเบื้องต้นทาให้ทราบว่านอกจากความยาก – ง่ายของแบบในการหล่อ
โลหะแล้ว เทคนิคการหล่อโลหะโดยเฉพาะการหล่อพร้อมฝังในพลอยเนื้ออ่อนนั้นมีปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงหลายประการ และต้องอาศัยความชานาญของผู้ปฏิบัติงาน โครงการวิจัยนี้จึงเป็นโครงการที่เป็น
ความร่วมมือของนักออกแบบเครื่องประดับและนักวัสดุศาสตร์ ซึ่งเล็งเห็นว่าจะสามารถนาความรู้และ
ความสามารถ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องประดับรวมถึงของที่ระลึกที่สามารถแสดง
เอกลักษณ์ไทยได้
2.5 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของที่ระลึก
2.5.1 ปัจจัยสาคัญในการออกแบบของที่ระลึก
สินค้าของที่ระลึกที่มคี วามน่าสนใจนั้นสามารถทาได้ด้วยหลัก 9 ประการ ดังนี้
2.5.1.1 มีความเป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น : สินค้าของที่ระลึกต้องสามารถสื่อถึง
แหล่งที่มาของสินค้านั้นได้ เอกลักษณ์ของสินค้าอาจเกิดมาจากประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆ
2.5.1.2 มีลักษณะเป็นสินค้าหายาก : สินค้าของที่ระลึกผลิตจากวัสดุ / วัตถุดิบที่หา
ได้เฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ หรือมีรูปแบบความสวยงาม มีเทคนิคกระบวนการผลิตจากภูมิปัญญาเฉพาะ
ในท้องที่นั้นๆ
2.5.1.3 ราคาถู ก : สิ น ค้ าแหล่ งผลิ ต ต้ น น้ า ควรมี ราคาถูก กว่าสิ น ค้ าของที่ ระลึ ก
ประเภทเดียวกันที่วางจาหน่ายตามแหล่งอื่นๆ
2.5.1.4 มี ค วามดึ ง ดู ด ใจจากการออกแบบ : ได้ แ ก่ สื่ อ ถึ ง เอกลั ก ษณ์ ท้ อ งที่ นั้ น
มีลวดลายสวยงาม มีความประณีต สีสันน่าสนใจ มีประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น
2.5.1.5 หาได้ง่าย : หาซื้อได้สะดวก มีวางขายตามจุดต่างๆ อย่างเหมาะสม
2.5.1.6 มีขนาด รูปร่าง และน้าหนักที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง : สินค้าของที่
ระลึ กที่ มี จุ ดอ่ อนต่ อการเคลื่ อ นย้ ายหรือการขนส่ ง จาเป็ น ต้อ งหาทางแก้ ไข เช่น การออกแบบให้
สามารถแยกชิ้นได้เพื่อนาไปประกอบใหม่ในภายหลัง เป็นต้น
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2.5.1.7 ผลิ ตโดยแรงงานท้องถิ่น : การผลิ ตโดยแรงงานในท้องถิ่นที่มีทักษะหรือ
เทคนิคความชานาญเฉพาะทาง ในการผลิตสินค้าของที่ระลึกจะทาให้สินค้าเกิดมูลค่าเพิ่ม
2.5.1.8 มีการแสดงขั้นตอนการผลิต : การให้ผู้บริโภคมีโอกาสทดลองทาชิ้นงานจะ
สามารถสร้างความประทับใจให้เห็นคุณค่าของสินค้านั้นๆ เช่น การทอผ้า การวาดลายร่ม เป็นต้น
2.5.1.9 มีฉลากบอกส่วนประกอบ ส่วนผสม วัตดุดิบ วัสดุ ที่มาของสินค้า : บ่ งชี้
รายละเอียดของสินค้าผลิตจากอะไร วิธีการใช้ การดูแลรักษา และมีข้อควรระวังอย่างไร เป็นต้น
2.5.2 ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สามารถจัดแบ่งปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตามคุณลักษณะได้ดังนี้
2.5.2.1 รูปทรง (Form) เป็นปัจจัยที่สาคัญมากในการออกแบบซึ่งการออกแบบ
เริ่มต้นด้วยการออกแบบรูปทรงแล้วจึงตามมาด้วยส่วนประกอบอื่นๆ ได้
ความหมายรูปทรงว่าเป็นส่วนที่เป็นรูปธรรมของงานศิลปะรูปทรงเป็นตัวการสาคัญที่สื่อความหมาย
จากศิลปินไปสู่ผู้ดูและด้วยรูปทรงเพียงส่วนเดียวก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้อง
อาศัยเรื่องหรือเนื้อเรื่องใดๆรูปทรงจึงมีความสาคัญที่สุดแหล่งสาคัญของการออกแบบรูปทรงคือ
ธรรมชาติมนุษย์ได้นาเอาธรรมชาติมาใช้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบในการทางาน
2.5.2.2 วิธีการออกแบบรูปทรงองค์ประกอบในการออกแบบรูปทรงได้แก่ เส้น สี
พื้นผิว เป็นต้นมาจัดรวมกันเข้าเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงโดยใช้หลักการออกแบบโดยเลือกใช้ระดับ
ความสัมพันธ์การสร้างองค์ประกอบซึ่งจาแนกได้ 3 ระดับดังนี้
1. ระดับความเหมือน (Identical) โดยใช้หลักการออกแบบชนิดการทาซ้า
(Repetition) หรือความสมดุล (Balance)
2. ระดับความคล้ายคลึง (Similar) โดยใช้หลักการออกแบบความกลมกลืน
(Harmony) หรือการทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปทีละขั้น (Gradation)
3. ระดับความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง (Total different) โดยการสร้างหลัก
ความขัดแย้ง (Contrast – Discord) นักออกแบบจะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ความสัมพันธ์ในแต่ระดับ
ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
2.5.2.3 รูปทรง (Form) จาแนกได้ 3 ประเภทดังนี้
1. รูปทรงเรขาคณิต (Geometric from) เป็นรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นตาม
กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์มีลักษณะตายตัวง่ายต่อการจดจาได้แก่ รูปทรงกลมทรงเหลี่ยมเป็นต้นซึ่งจะ
ปรากฏให้เห็นสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นอาคารเครื่องเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
2. รูปทรงธรรมชาติ (Natural form) เป็นรูปทรงเลียนแบบสิ่งที่เกิดจาก
ธรรมชาติอันได้แก่สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรูปทรงเหล่านี้จะให้ความรู้สึกของความเป็นจริงเช่น การ
นาเอาเส้นโค้งอ่อนช้อยเกี่ยวพันกันของเถาไม้ แมลงนกมาออกแบบลวดลายประดับ หรือตกแต่ง
เป็นต้น
3. รูปทรงอิสระ (Free form) เป็นรูปทรงที่เกิดขึ้นอย่างอิสระไม่มีโครงสร้าง
แน่นอนอาจเกิดจากการนารูปทรงธรรมชาติมากระทาบิดเบือน หรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะเลื่อนไหล
ให้เกิดความเคลื่อนไหวรูปทรงนี้มี ลักษณะกลมกลืนกับรูปทรงธรรมชาติแต่มีลักษณะขัดแย้งกับ
รูปทรงเรขาคณิต
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2.5.2.4 สี (Color) เป็นองค์ประกอบสาคัญของงานออกแบบเพราะสีช่วยให้สิ่งต่างๆ
มีความสวยงามมากขึ้นทั้งยังช่วยเร้าความรู้สึกให้ผู้พบเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
ความหมายเรื่องสีกับการออกแบบมีผลต่อมนุษย์ดังนี้
1. สร้างความรู้สึก ให้ความรู้สึกต่อผู้พบเห็นแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และภูมิหลังของแต่ละคนนอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกต่อการสัมผัสและการสร้าง
บรรยากาศที่ดีอีกด้วย
2. สร้างความสนใจ สีมีอิทธิพลต่องานศิลปะทุกแขนงโดยเฉพาะงาน
ออกแบบ สีจะช่วยสร้างความสนใจและทาให้เกิดความประทับใจเป็นอันดับ แรกที่มองเห็น/ สี
บอกสัญลักษณ์เช่นสีแดงแทนไฟหรืออันตรายสีเขียวแทนธรรมชาติหรือความปลอดภัยเป็นต้น/ สีช่วย
ในการรับรู้และจดจาให้ผู้พบเห็นเกิดการจดจาในรูปแบบผลงานการเลือกใช้สีต้องเลือกใช้สีที่สะดุดตา
และมีเอกภาพ
2.5.2.5 วัสดุ (Material) นักออกแบบที่ดีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ
และกรรมวิธีการผลิตเพื่อให้การสร้างสรรค์งานออกแบบมีความเป็นไปได้ในการผลิตโดยเฉพาะถ้าเป็น
งานออกแบบที่มุ่งหวังการจาหน่ายในตลาดทั้งนี้เพราะวัสดุเป็นต้นทุนการผลิตที่สาคัญเพื่อการใช้วัสดุ
ที่เหมาะสมจึงควรทาความเข้าใจด้านวัสดุซึ่งจาแนกได้ดังนี้ แบ่งประเภทของวัสดุได้ 2 ประเภทดังนี้
1. โลหะ (Metal) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือมีผิวเรียบเป็นมันวาวมี
ความเหนียวอ่อนและยืดหยุ่นได้ดีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
- โลหะพวกเหล็ก (Ferrous) ได้แก่เหล็กชนิดต่างๆเช่นเหล็กหล่อเหล็กตี
และเหล็กกล้า
- โลหะพวกไม่ใช่เหล็ก (Non-Ferrous) ได้แก่อลูมิเนี่ยมทองแดงทองเหลือง
ตะกั่วดีบุกทองเงินและอื่นๆ
2. อโลหะ (Non-Metal) อโลหะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเมื่อเทียบกับโลหะมักจะอ่อน
กว่าหนาแน่นน้อยกว่ามีความยืดหยุ่นตัวดีอโลหะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
- อินทรียวัตถุ (Organic) คือพวกที่มาจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งจากพืชและสัตว์ที่
นิยมนามาใช้ในงานออกแบบมี 5 ชนิดได้แก่กระดาษหนังยางไม้และ
วัสดุสังเคราะห์จาพวกพลาสติก
- อนินทรีย์วัตถุ (Inorganic) คือวัตถุจากพวกอโลหะที่มาจากสิ่งที่มีชีวิต
มีอยู่มากมายหลายชนิดที่นิยมนามาใช้ในการออกแบบมี 4 ชนิดได้แก่
ดิน หิน ปูน ทราย และแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550)
2.5.3 แรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
2.5.3.1 แรงบันดาลใจงานประดิษฐ์ใบตองของไทยที่ใช้ในการออกแบบ
1. เอกลักษณ์ของงานประดิษฐ์ใบตองของไทย
คนไทยกับใบตองคนไทยรู้จั กนาใบตองหรือใบไม้มาห่ออาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ
ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น ตลอดจนคิ ด ประดิ ษ ฐ์ ให้ มี รู ป ร่ า งหรื อ รู ป ทรงสวยงามมาตั้ งแต่ ส มั ย โบราณ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในงานพิธีตามประเพณี ไทยต่าง ๆ เช่นการทาบุ ญ ในวัน ส าคัญ ยิ่งมีวิธีการทาที่
พิถีพิถันและสวยงามมากที่สุดเท่าที่จะทาได้อันเป็นการแสดงฝีมืออวดกันให้น่าชื่นชมยินดี
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เป็นการหายากที่จะบอกว่างานประดิษฐ์ใบตองมีมาตั้งแต่สมัยใดใครเป็นผู้ริเริ่ม
และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมแขนงนี้แต่ปรากฏเป็นหลักฐานในสมัยสุโขทัยจากหนังสือเรื่องตารับ
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศว่าได้มีการจัดตกแต่งดอกไม้ เป็นที่แพร่หลายในสมัยนั้นครั้งนางนพ
มาศได้ถวายตัวเข้าเป็นสนมของสมเด็จพระร่วงเจ้าเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนพุทธศักราช 1907 และได้
ประดิษฐ์โคมลอยน้าเป็นรูปดอกบัวตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ผลไม้แกะสลักธูปเทียนและโคมไฟเมื่อ
สมเด็จ พระร่วงเจ้าทอดพระเนตรเห็นก็ทรงชมว่างามประหลาดเมื่อสอบสวนว่าเป็นฝีมือใครจึงได้
บัญญัติแบบฉบับการทาโคมรูปดอกบัวในวันเพ็ญเดือน12 ขึ้นต่อมาได้มีการประดิษฐ์คิดค้นดัดแปลง
แก้ไขกระทงลอยซึ่งเย็บด้วยใบตองขึ้นมาในรูปที่แตกต่างกันมากมายหลายชนิดดังที่ปรากฏให้เห็นใน
ปัจจุบัน ด้วยหลักฐานนี้แสดงให้เห็นชัดว่าบรรพบุรุษของเรามีศิลปะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบไม้ผลไม้
และวัสดุต่าง ๆ มาก่อนกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแต่ไม่มีผู้ใดเขียนไว้เป็นหลักฐานให้อนุชนรุ่นหลังได้
ค้นคว้างานใบตองเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะอันน่าภาคภูมิใจของ
บรรพบุ รุ ษ แต่โบราณสะท้อ นให้ เห็ น วัฒ นธรรมทางด้ านจิต ใจซึ่ งประกอบด้ว ยความละเอีย ดอ่อ น
ประณีตบรรจงสวยงามเป็นระเบียบและความช่างคิดรู้จักดัดแปลงนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทุก
บ้านเรือนในสมัยนั้นมาสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ให้เป็นสิ่งสวยงามและมีประโยชน์
ในอดี ต ที่ ผ่ า นมามนุ ษ ย์ เราพยายามที่ จ ะเรี ย นรู้ ที่ จ ะด ารงชี วิ ต อยู่ ท่ า มกลาง
ธรรมชาติโดยเน้นความกลมกลืนในรูปแบบของการอาศัยซึ่งกันและกันรู้จักการหาวัสดุธรรมชาติมา
ปรุงแต่งชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้กรอบของการรับและการให้อย่างเหมาะสมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่ง
มนุ ษย์ได้ดัดแปลงมาจากธรรมชาติล้วนแล้วแต่จะมีการนาไปใช้ให้ เหมาะสมและมีความสมดุลกับ
ธรรมชาติใบตองมีใช้เฉพาะงานที่เป็นส่วนประกอบของงานดอกไม้และใช้เป็นภาชนะใส่ขนมและใส่
อาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย (ภัทราพรจันทร์มณี, 2555)
คนไทยรู้ จั ก น าใบตองหรื อ ใบไม้ ม าห่ อ อาหารหรื อ สิ่ ง ของต่ า ง ๆ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันตลอดจนคิดประดิษฐ์ให้มีรูปร่างหรือรูปทรงสวยงามมาตั้งแต่สมัยโบราณ (สุคนธ์หมีคา,
2556) ในชีวิตประจาวันใช้ใบตองในการห่อผักสดและอาหารเนื่องจากใบตองสดมีความชิ้นดังนั้นเมื่อ
ใช้ห่อผักสดหรืออาหารความชื้นจะช่วยรักษาผักหรืออาหารให้สดอยู่เสมอนอกจากนี้ใบตองยังทนทาน
ต่อความเย็นและความร้อนดังนั้นเมื่อนาใบตองห่ออาหารแล้วเอาไปปิ้งนึ่งต้มใบตองก็จะไม่สลายหรือ
ละลายเหมือนเช่นพลาสติกจึงมีอาหารหลายอย่างที่ห่อใบตองแล้วนาไปนึ่งเช่นห่อหมกข้าวต้มผัดขนม
กล้วยขนมตาลขนมใส่ไส้หรือเอาไปปิ้งเช่นข้าวเหนียวปิ้งหรือนาไปต้มเช่นข้าวต้มมัดหรือข้าวต้ม จิ้ม
อาหารเหล่านี้เมื่อนาไปต้มปิ้งหรือนึ่งแล้วยังทาให้เกิดความหอมของใบตองอีกด้วยสาหรับใบตองแห้ง
นามาใช้ทากระทงเพื่อใส่อาหารห่อกะละแมมวนบุหรี่โดยใบตองแห้งก็จะมีกลิ่นหอมเช่นกัน
ขนมไทยหลายอย่างเช่นขนมกล้วยขนมตาลขนมใส่ไส้ขนมแตงพวกนี้ล้วนห่อด้วย
ใบตองซึ่งเป็นใบของกล้วยน้าว้าที่ปลูกกันอยู่ตามบ้านสมัยก่อนใบตองนี้เมื่อเรารับประทานขนมเสร็จ
แล้วเราก็ทิ้งไว้ในถังขยะหรืออาจจะทิ้งไว้ตามโคนต้นกล้วยก็ได้เพราะว่ามันเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่
สามารถย่อยสลายโดยเชื้อจุลินทรีย์เองได้ตามธรรมชาตินับว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่คนสมัยก่อน
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สามารถมองเห็นและนาสิ่งที่อยู่รอบตัวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกลมกลืนและไม่เกิด "มลภาวะ" ต่อ
สิ่งแวดล้อม (กระทรวงวัฒนธรรม, 2557) คนไทยได้รู้จักการนาใบตองมาห่ออาหารและขนมด้วยวิธีที่
หลากหลายจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาหารและขนมนั้น ๆ การห่อมีประโยชน์ช่วยห่อหุ้มอาหาร
ให้มิดชิดสะอาดดูสวยงามหยิบสะดวกช่วยถนอมอาหารใบตองและกลิ่นของใบตองช่วยเพิ่มรสชาติ
และกลิ่นอายความเป็นอาหารไทยการห่อใบตองมีความเรียบง่ายและสวยงาม
1) ตัวอย่างการห่ออาหารด้วยวัสดุประเภทใบตอง
1.1) การห่อสวม : เป็นรูปแบบการห่อไม่ซับซ้อนใช้ห่ออาหารที่มีปริมาณไม่มาก
และใช้ห่อเพียงชั่วคราว

ภาพที่ 2.7 การห่อสวม
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.2) การห่อทรงเตี้ย : ใช้สาหรับห่อขนมต่างๆ เช่น ข้าวเหนียวสังขยา
ขนมหม้อแกง หรือขนมต่างๆ เป็นต้น รูปแบบการห่อทรงเตี้ยสามารถเรียก
อีกชื่อว่า “การห่อทรงนาง”

ภาพที่ 2.8 การห่อทรงเตี้ย
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)

42

1.3) การห่อทรงสูง : นิยมใช้ห่อขนมที่ต้องนาไปนึ่งเช่นขนมสอดไส้ขนมตาล
เป็นต้น รูปแบบการห่อทาเช่นเดียวกับการห่อทรงเตี้ย ต่างกันตรงใบตองที่
ใช้ห่อมีลักษณะเรียวแหลมยาวกว่าและมีการคาดเตี่ยวซึ่งทามาจาก
ใบมะพร้าวหรือใบตอง สามารถเรียกอีกชื่อว่า “การห่อทรงพระ”

ภาพที่ 2.9 การห่อทรงสูง
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.4) การห่อทรงขนมเทียน : เป็นรูปแบบการห่อที่มีการพับชายสอดเก็บ นิยมใช้
ห่อขนมเทียนที่มีไส้

ภาพที่ 2.10 การห่อขนมเทียน
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.5) การห่อทรงขนมเทียนแบบที่ 2 : ลักษณะรูปแบบการจีบมักนิยมห่อให้รูปทรง
สูงกว่าแบบจีบเดียว ฐานล่างของขนมจะไม่พับชายสอดเก็บเข้าด้านใน

ภาพที่ 2.11 การห่อขนมเทียนแบบ 2 จีบ

43

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.6) การห่อทรงขนมเทียนสลัดงา : มีรูปแบบการห่อที่เป็นทรงกรวยเรียวแหลม
ไม่มีการสอดเก็บชายด้านล่าง ใบตองที่จะนามาใช้ห่อนั้นมักจะนาไปนาบ
ด้วยเตารีดเพื่อให้เส้นลายใบตองเรียบและห่อง่ายขึ้น

ภาพที่ 2.12 การห่อขนมเทียนสลัดงา
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.7) การห่อทรงขนมกรวย : มีรูปแบบการห่อที่เป็นทรงกรวยเรียวแหลมบรรจุ
ขนมลงภายในกรวย เมื่อนาไปนึ่งจะนากรวยใบตองเสียบลงที่รูของซึ้งแล้ว
จึงนาไปนึ่ง

ภาพที่ 2.13 การห่อขนมกรวย
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
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1.8) การห่อทรงข้าวต้มมัด : เป็นการนาเอาห่อข้าวต้มมัด 2 กลีบมาประกบกัน
แล้วมัดด้วยตอกเป็น 2 เปลาะหัวท้าย

ภาพที่ 2.14 การห่อข้าวต้ม
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.9) การห่อทรงข้าวต้มมัดใต้ : มีรูปทรงที่รียาวกว่าแต่จะมีการทามุมด้านหัวให้
แหลมทั้ง 2 ข้างเช่นกันกับการมัดข้าวต้มมัด แต่มัดเพียงกลีบเดียวไม่
ประกบกลีบกันเหมือนข้าวต้มมัดแล้วมัดเป็นเปลาะ ๆ ด้วยตอก 4-5 เปลาะ

ภาพที่ 2.15 การห่อข้าวต้มมัดใต้
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.10) การห่อทรงข้าวต้มน้าวุ้น : เป็นขนมหวานชนิดหนึ่งที่รับประทานใส่
น้าเชื่อมและน้าแข็งใสคล้ายขนมประเภทลอยแก้ว การห่อจะมีลักษณะเป็น
สามเหลี่ยมสอดเก็บชายเข้าด้านในและปักไม้กลัดเสียบที่กึ่งกลาง
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ภาพที่ 2.16 การห่อข้าวต้มน้าวุ้น
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.11) การทรงห่อหมูยอ : มีรูปแบบการห่อเป็นท่อนกลมห่อด้วยใบตองหลายชั้น
มีการมัดด้วยตอกเป็นเปลาะ ๆ คล้ายการมัดข้าวต้มมัด

ภาพที่ 2.17 การห่อหมูยอ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.12) การห่อทรงแหนม : มีรูปแบบการห่อหลายวิธี โดยวิธนี ี้จะเป็นการห่อคล้าย
ข้าวต้มมัดแต่จะต่างกันตรงที่นาใบตองมาซ้อนกัน 3-4 ชั้นทาให้หนา
และแข็งขึ้น
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ภาพที่ 2.18 การห่อแหนม
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.13) การห่อทรงข้าวเหนียวปิ้ง : มีรูปแบบวิธีการห่อด้วยกัน 2 แบบ คือการห่อ
รูปทรงกรวยและการห่อรูปทรงคล้ายการห่อขนมจาก ซึ่งการห่อแบบกรวย
นั้นจะสวยงามและเป็นที่นิยมมากกว่า

ภาพที่ 2.19 การห่อข้าวเหนียวปิ้ง
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.14) การห่อข้าวด้วยใบตอง : ในสมัยก่อนนิยมห่อเพื่อนาไปรับประทานระหว่าง
การเดินทางไกลข้าวที่ห่อจะมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน
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ภาพที่ 2.20 การห่อข้าวด้วยใบตอง
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.15) กระทงมุมเดียวดุนก้น : ใช้ใส่ของที่มีปริมาณน้อยเพื่อให้ดูเหมือนมีมากขึ้น
ใช้ใส่สิ่งของเล็กน้อย เช่น ดอกมะลิ พริกขี้หนูสวน เป็นต้น

ภาพที่ 2.21 กระทงมุมเดียวดุนก้น
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.16) กระทงสองมุมดุนก้น : เป็นกระทงที่ทาขึ้นเพื่อใช้ใส่อาหารหรือขนม
สามารถทาได้รวดเร็วเพราะกลัดไม้เพียง 2 มุมและดุนกันเพื่อให้สามารถ
วางตั้งได้
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ภาพที่ 2.22 กระทงสองมุมดุนก้น
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.17) กระทงสองมุมท้องแบน : กระทงแบบนี้ความจริงแล้วสามารถเรียกว่า
กระทงสี่มุมแต่ไม่นิยมเรียก กระทงนี้ทาขึ้นเพื่อใส่อาหารหรือขนม เช่น
ขนมกล้วย ขนมตาล ขนมครก เป็นต้น

ภาพที่ 2.23 กระทงสองมุม
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.18) กระทงสามมุม : นิยมทาเป็นกระทงใบเล็ก ใช้สาหรับใส่ขนม เช่น ตะโก้
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ภาพที่ 2.24 กระทงสามมุม
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.19) กระทงสี่มุม : นิยมใช้กันแพร่หลาย ใส่ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน
เช่น ขนมเข่ง ขนมตะโก้ ห่อหมก เป็นต้น

ภาพที่ 2.25 กระทงสี่มุม
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.20) กระทงสี่มุมปากหยัก : นิยมใส่ห่อหมกหรืออาหารแห้งวิธีจับมุมคล้ายกับ
กระทงสี่มุมแบบตัดกลมแต่ต่างกันตรงที่การตัดใบตองจะง่ายและ
รวดเร็วกว่า
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ภาพที่ 2.26 กระทงสี่มุมปากหยัก
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.21) กระทงห้ามุม : นิยมใส่ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ทั้งชนิดน้า
และแห้ง

ภาพที่ 2.27 กระทงห้ามุม
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
1.22) กระทงหกมุม : นิยมใส่ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานผลไม้เพื่อใช้ไหว้
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและใช้ใส่ดอกไม้โดยมีการแต่งปากขอบกกระทงเรียกว่า
“กระทงเจิม” (วรนุชพึ่งสาย, 2556, น. 30)
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ภาพที่ 2.28 กระทงหกมุม
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2558)
2. คุณค่าของงานประดิษฐ์ใบตองของไทย
งานประดิษฐ์จากใบตองดอกไม้สดเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความ
ละเอียดอ่อนสวยงามซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยสมัยก่อนที่ได้ รู้จักประดิดประดอยวัสดุธรรมชาติมาใช้
เป็นภาชนะห่อหุ้มอาหารได้อย่างสวยงามซึ่งมีคุณค่าเหล่านั้น ได้แก่
1) คุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคม : ใบตองกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นของคู่กัน
ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงต้นกล้วยถือเป็นไม้มงคลในการประกอบพิธีและ
ประเพณีไทยโดยเฉพาะงานศิลปะจากกระทงบายศรีเป็นต้นการประดิษฐ์งาน
ใบตองแต่ละอย่างล้วนงดงามประณีตแสดงถึงความเป็นชนชาติที่มีจิตใจงดงาม
ละเอียดอ่อนความสามารถของคนไทยไม่มีชนชาติใดในโลก
2) คุณค่าทางเศรษฐกิจ : งานประดิษฐ์จากใบตองสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้
ที่มีความสามารถทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นการนาไปประกอบอาชีพถาวรหรืออาชีพ
เสริมเช่นการจัดทาบายศรีการประดิษฐ์กระทงลอยกระทงดอกไม้การจัดทาพาน
ต่างๆ ในงานมงคลสมรสเป็นต้น
3) คุณค่าทางจิตใจ : นอกจากมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคมคุณค่าทาง
เศรษฐกิจผลพลอยได้ที่เกิดจากการประดิษฐ์งานใบตองคือคุณค่าทางจิตใจซึ่งใน
ขณะที่ปฏิบัติงานนั้นย่อมเกิดความเพลิดเพลินซึ่งเป็นการฝึกสมาธิในการทางาน
ทาให้ผู้ที่ทางานด้านนี้มีจิตใจที่เยือกเย็นสุขุมนอกจากจะเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานที่สาเร็จและยังเป็นการช่วยดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็น
อย่างดี (ศักรินทร์หงส์รัตนาวรกิจ, 2550, หน้า 7)
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2.5.3.2 แรงบันดาลใจมาลัยของไทยที่ใช้ในการออกแบบ
1. ประวัติความเป็นมาของมาลัย
บรรพบุ รุษของไทยเรามีชื่อเสี ยงในงานด้านศิลปะการประดิษฐ์อย่างมากมาย
โดยเฉพาะการประดิษฐ์ตกแต่งพวงดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ และวัสดุอื่นๆ เป็นที่ขึ้นชื่อมานานแต่โบราณ
กาลแล้วแต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าได้มีการเริ่มต้นมาแต่ในสมัยใดแน่คงเนื่องมาแต่ไม่มีการจดบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้นั่นเอง จึงไม่มีหลักฐานใดๆให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบค้น ต่อมาในสมัยสุโขทัยเป็นราช
ธานี แต่ครั้งสมัยพระเจ้าอรุณมหาราช คือพระร่วงเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีพระสนมเอก คือท้าวศรีจุฬา
ลั กษณ์ หรื อนางนพมาศซึ่งเป็ น ผู้ ที่ มีความสามารถในงานด้านฝี มือในการประดิษฐ์ ดอกไม้ส ดเป็ น
เลิศ ในสมัยนั้นตามหลักฐานที่อ้างถึงในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี 12 เดือนตอนหนึ่งที่กล่าวถึง
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ได้คิดตกแต่งโคมลอยให้งดงามวิจิตรกว่าโคมของพระสนมอื่นทั้งปวงโดยการนาเอา
ดอกไม้ต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่ง และยังได้เอาผลไม้มาทาการแกะสลักตกแต่งประกอบด้วยแต่ก็มิได้มี
การอ้างถึงว่า ในการตกแต่งครั้งนั้นมีการร้อยมาลัยมาประดับตกแต่งด้วยหรือไม่ และในหลักฐานที่
อ้างถึงตอนหนึ่งว่า ในเดือนเมษายนมีพระราชพิธีสนามใหญ่บรรดาเจ้าเมืองเศรษฐี คหบดีเข้าเฝ้าถวาย
บังคมสมเด็จพระร่วงเจ้าเพื่อถวายเครื่องราชบรรณาการพระสนมกานัลต่างๆ ก็ร้อยกรองดอกไม้เป็น
รูปสัตว์ต่างๆ ใส่เมี่ยงหมากถวายให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้มาเฝ้าและในครั้งนั้นนางนพ
มาศก็ร้อยดอกไม้สีเหลืองเป็นรูปพานทองสองชั้นรองขันมีระย้าระบายงดงามในขันใส่เมี่ยงหมากแล้ว
ร้อยดอกไม้เป็นตาข่ายคลุมขันอีกทีหนึ่งเป็นที่เจริญตาและถูกกาลเทศะอีก สมเด็จพระร่วงเจ้าจึงทรง
บัญญัติว่าถ้าชาวไทยทาการรับแขกเป็นการสนามใหญ่มีการอาวาหมงคล หรือ วิวาหมงคลเป็นต้น ให้
ร้อยกรองดอกไม้เป็นรูปพานขันหมากดังนี้ และให้เรียกว่า พานขันหมาก
ในสมัยรัตนโกสินทร์ทุกรัชกาลงานฝีมือด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือ
ชามากและก็เป็นที่นิยมประดิษฐ์ในงานต่างๆ แทบทุกงาน โดยเฉพาะงานพิธีต่างๆในสมัยรัชกาลที่ 5
มีพ ระราชนิ ย มการท าดอกไม้ของไทยเป็ น อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะมีงานราชพิ ธีใดๆ เจ้านายฝ่ ายในต้อ ง
ประกวดกันจัดแต่งดอกไม้มาถวายให้ทรงใช้ในงานนั้นๆ เสมอ พระมเหสีเทวีทุกตาหนักใฝ่พระทัยใน
การจัดแต่งดอกไม้ไปตามๆ กัน แต่ละพระองค์ก็มีชื่อเสียงในทางต่างๆกันสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถพระพันปีหลวงครั้งยังดารงพระอิสริยยศเป็นพระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯ ให้ฝึกหัดอบรม
ข้าหลวงและครูโรงเรียนราชินีให้รู้จักทาดอกไม้แห้งเลียนแบบดอกไม้สดด้วย ทรงส่งเสริมฟื้นฟูการทา
ดอกไม้เป็น อันมากพระองค์เองก็ทรงใช้เวลาว่างประดิษฐ์ดัดแปลงการทาดอกไม้แบบเก่ าให้ แปลก
พิสดารออกไปอีก มีพระนามเลื่องลือในการร้อยพวงมาลัย ซึ่งแต่เดิมมาไทยนิยมร้อยมาลัยด้วยดอก
มะลิและเป็นมาลัยสีขาวกลมธรรมดาเท่านั้น และพลิกแพลงต่างกันไปบ้างก็เป็นมาลัยเกลียว คือ มี
ลวดลายเป็น เกลียวขึ้น ไปสมเด็จพระพันปีห ลวงได้ทรงคิดร้อยมาลัยด้วยดอกไม้ต่างๆ และใช้ใบไม้
แทรกทาให้มีลวดลายและสีต่างๆ กันอย่างงดงาม และพลิกแพลงทารูปต่างๆ กันด้วยและในงานพระ
ศพสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาซึ่งเป็นพระมารดาของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถ พระพันปีหลวงและสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าพระองค์นี้ พระ
ศพประดิษฐานอยู่ ณ วังสะพานถ่าน (คือ ที่ตลาดบาเพ็ญบุญเวลานี้ )สมเด็จพระพันปีหลวงมีพระราช
เสาวณีย์ดารัสให้ท้าววรคณานันท์ (ม.ร.ว.ปั้ม มาลากุล) จัดทามาลัยไปประดับพระศพ เช่น ตกแต่งตาม
ฉัตรรัดพระโกษและแขวนตามประตู หน้าต่าง ตามประเพณีงานใหญ่ๆ ของเจ้านายตลอดงานนี้ มาลัย
ที่ ต กแต่ งเปลี่ ย นสี เปลี่ ย นรู ป เปลี่ ย นแบบเรื่อ ยมาจึงนั บ ได้ ว่าตั้ งแต่ บั ด นั้ น การร้อ ยมาลั ย ได้ มี ก าร
วิวัฒนาการก้าวหน้ากว่าเดิมหลายแบบและในระหว่างนั้นท่านเจ้าคุณประยูรวงศ์ก็ได้จัดทามาลัยครุย
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ขึ้นมา ท้าววรคณานันท์ เป็นผู้มีชื่อเสียงว่าเป็นเจ้าของมาลัยงามหลายแบบและความรู้ความชานาญใน
เรื่องร้อยมาลัยนี้ก็ได้สืบต่อมาจนถึง ม.ล.ป้อง มาลากุล ผู้ซึ่งมีความสามารถในเรื่องการทาดอกไม้สด
และดอกไม้แห้งเป็นอย่างยิ่ง(โรงเรียนกันทรารมณ์, ม.ป.ป)
2. ความหมายของมาลัย
มาลัย หมายถึง ดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทยลักษณะหนึ่งโดยการนาดอกไม้ กลีบ
ดอกไม้ ใบไม้ และส่วนต่างๆ ของดอกไม้ที่ร้อยได้มาร้อยเป็นพวง มีลักษณะต่างๆ กันมากมายหลาย
แบบ ตั้งแต่แบบดั่งเดิมจนถึงแบบสมัยใหม่ ซึ่งก็ดัดแปลงมาจากแบบดั่งเดิมนั่นเอง
3. ส่วนประกอบของมาลัย
1) ตัวมาลัย : อาจใช้เป็นมาลัยกลม มาลัยแบน มาลัยรี มาลัยสามเหลี่ยม
มาลัยสี่เหลี่ยม มาลัยตุ้มฯลฯ
2) อุบะ : ที่นิยมใช้ห้อยประดับพวงมาลัย ได้แก่ อุบะแขกอุบะพู่ และอุบะตุ้งติ้ง
(สาหรับห้อยมาลัยตุ้ม) มีส่วนประกอบดังนี้
- ดอกตุ้ม : เป็นส่วนที่อยู่ปลายล่างสุด ร้อยเป็นดอกแรก อาจใช้ดอกไม้ทั้งดอก
หรือประดิษฐ์ขึ้นจากดอกไม้ หรือกลีบดอกไม้ต่างๆ เช่น ตุ้มดอกข่า
- หมวกกลีบเลี้ยงหรือดอกครอบ : อยู่ถัดขึ้นมา อาจใช้กลีบเลี้ยงดอกรัก ขั้วชบา
หรือกลีบเลี้ยงพลาสติกที่ได้เพื่อปิดโคนดอกตุ้ม
โดยสามารถแบ่งชนิดของอุบะได้ 6 ชนิด ดังนี้
ก. อุบะขาเดียวหรือตุ้งติ้ง

ภาพที่ 2.29 อุบะขาเดียวหรือตุ้งติ้ง
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
ข. อุบะแขกหรือพวงเต้ารั้ง

ภาพที่ 2.30 อุบะแขกหรือพวงเต้ารั้ง
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
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ค. อุบะไทยธรรมดา

ภาพที่ 2.31 อุบะไทยธรรมดา
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
ง. อุบะไทยทรงเครื่อง

ภาพที่ 2.32 อุบะไทยทรงเครื่อง
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
จ. อุบะพู่

ภาพที่ 2.33 อุบะพู่
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
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ฉ. อุบะสร้อยสนหรือแตระ (ดอกจาปา)

ภาพที่ 2.34 อุบะสร้อยสนหรือแตระ (ดอกจาปา)
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
3) ดอกสวม : อยู่เหนือกลีบเลี้ยงหรือหมวก ช่วยเพิ่มความยาวของอุบะทาให้ดู
อ่อนไหว อาจใช้ดอกรัก ดอกมะลิ ดอกพุด ดอกขจร ดอกบานไม่รู้โรย (เวลาใช้
ควรไล่ลาดับจากใหญ่ ไปเล็ก)
4) ซีก : ที่ใช้ผูกรัดรอยต่อระหว่างตัวมาลัยกับอุบะนั้น ควรเป็นซีกที่มีขนาด
สัดส่วนที่เหมาะสมกับตัวมาลัยแต่ก็ไม่ควรเล็กจิ๋วหรือใหญ่โตเทอะทะเกินไปซึ่ง
มองดูแล้วจะทาให้สัดส่วนของพวงมาลัย ไม่ดีเท่าที่ควร
5) ริบบิ้น : นับว่าเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่ง สาหรับพวงมาลัยที่ใช้คล้องคอ
มาลัยชาร่วย มาลัยมือถือที่ให้แก่ประธานหรือแขกผู้ใหญ่
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4. ประเภทของมาลัย
1) มาลัยชายเดียว หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะเป็นพวงกลมมีอุบะห้อยเป็นชาย
เพียงพวงเดียวซึ่งบางคนอาจเรียกว่ามาลัยมือมาลัยข้อมือหรือ มาลัยคล้องแขน
ก็ได้ ถ้าใช้ในการทูลเกล้าฯ ถวายก็เรียกว่า มาลัยข้อพระกร มาลัยชายเดียวนี้ใช้
สาหรับคล้องมือหรือบูชาพระ

ภาพที่ 2.35 มาลัยชายเดียว
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
2) มาลัยสองชาย หมายถึง มาลัยที่นิยมผูกต่อกับริบบิ้น หรือโบว์ทั้งสองชาย และ
มีอุบะห้อยชายมาลัยข้างละพวง มาลัยสองชายนี้ ใช้สาหรับคล้องคอบุคคลสาคัญ
ในงานนั้ น ๆ ใช้แขวนหน้ารถ หรือหั วเรือก็ได้ บางคนเรียกมาลัยประเภทนี้ ว่า
มาลัยคล้องคอ ถ้าใช้คล้องคอเจ้าบ่าวเจ้าสาว เรียกว่า มาลัยบ่าวสาว

ภาพที่ 2.36 มาลัยสองชาย
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
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3) มาลัยชาร่วย หมายถึง มาลัยขนาดเล็ก ๆ น่ารักกระจุ๋มกระจิ๋ม สาหรับมอบให้กับ
บุคคลจานวนมากเป็นของชาร่วย ตอบแทนการขอบคุณที่มาร่วมงานนั้นๆ (สุมาลี
ตัณฑัยย์, ม.ป.ป.)

ภาพที่ 2.37 มาลัยชาร่วย
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
5. ชนิดของมาลัย
1) แบ่งตามลักษณะรูปแบบของการร้อย มีดังนี้
ก. มาลัยซีกหรือมาลัยเสี้ยว หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตาม
ขวางเพียงครึ่งวงกลม หรือน้อยกว่านั้น

ภาพที่ 2.38 มาลัยซีกดอกพุด
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
ข. มาลัยกลม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวาง
เป็นวงกลมรูปทรงตามยาวตรงและขนานกันไปตลอดเข็ม
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ภาพที่ 2.39 มาลัยกลมลายเกลียวและมาลัยกลม
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
ค. มาลัยแบน หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปยาว
ปลายกลีบของด้านตรงข้ามยาวประมาณจุดแนวเส้นรอบวง แต่ปลายกลีบ
ของด้านขวางและด้านตรงข้ามแคบ

ภาพที่ 2.40 มาลัยแบน
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
ง. มาลัยรี หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปรี
รูปทรงตามยาวขึ้นไปตลอดเข็ม

ภาพที่ 2.41 มาลัยรี
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
จ. มาลัยสามเหลี่ยม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็น
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปทรงตามยาวทั้งสามด้านตรงขึ้นไปตลอดเข็ม
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ภาพที่ 2.42 มาลัยสามเหลี่ยม
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
ฉ. มาลัยสี่เหลี่ยม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวาง
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปทรงตามยาวทั้งสี่ด้านตรงขึ้นไปตลอดเข็ม
ช. มาลัยตุ้ม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูป
วงกลมขนาดเล็กแล้วค่อยๆ ใหญ่ขึ้นทีละน้อย ช่วงกลางป่องโค้งมนแล้ว
ค่อยๆ ลดให้เล็กลงทีละน้อยจนขนาดเท่ากับตอนขึ้นต้น รูปทรงตามยาว
หัวท้ายเรียวช่วงกลางโค้งมน

ภาพที่ 2.43 มาลัยตุ้ม
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
ซ. มาลัยตัวหนอน หมายถึง มาลัยที่มีการร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวาง
เป็นวงกลมจากเล็กและค่อยๆใหญ่ ขึ้นทีละน้อยช่วงกลางป่องตอนขึ้นต้น
รูปทรงตามยาวหัวและท้ายเรียว ช่วงกลางป่องโค้งมนคล้ายมาลัยตุ้ม
แต่ยาวกว่า
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ฌ. มาลัยตัวหนอนคู่ หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็น
รูปกลมเล็กแล้วค่อยๆ ใหญ่ขึ้น ตรงช่วงกลางป่องโค้งมนแล้วค่อยๆ ลดให้
เล็กลงจนกระทั่งเท่ากับตอนขึ้นต้น รูปทรง ตามยาว เหมือนมาลัยตุ้มสอง
ตุ้มร้อยต่อในเข็มเดียวกันนั่นเอง

ภาพที่ 2.44 มาลัยตัวหนอน
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
ญ. มาลัยสามกษัตริย์ หมายถึง มาลัยที่ร้อยด้วยดอกบานไม่รู้โรยกรองเป็น
ชั้นๆ ขนาดเท่ากันทุกชั้นร้อยคล้องต่อกัน 3 วง โดยใช้ดอกบานไม่รู้โรย
สามสี คือ สีแดง ชมพู และขาว

ภาพที่ 2.45 มาลัยสามกษัตริย์
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
ฎ. มาลัยพวงดอกไม้ หมายถึง มาลัยที่ร้อยด้วยดอกไม้เรียงต่อกันเป็นสาย
ยาวแล้วนามาผูกมัดต่อกันเป็นวง
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ภาพที่ 2.46 มาลัยพวงดอกไม้
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
2) แบ่งตามลักษณะโครงร่างโดยทั่วไป มีดังนี้
ก. มาลัยตัวสัตว์ หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้เป็นรูปร่างลักษณะคล้ายตัวสัตว์
เช่น หนู กระรอกกระแต กระต่าย ชะนี ฯลฯ

ภาพที่ 2.47 มาลัยสัตว์
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
ข. มาลัยลูกโซ่ หมายถึง มาลัยที่ร้อยจากมาลัยกลมหรือมาลัยซีก
แล้วนาเอามาผูกคล้องต่อกันตั้งแต่ 2 วงขึ้นไป ให้มีลักษณะเป็นห่วงๆ
คล้องกันคล้ายโซ่

ภาพที่ 2.48 มาลัยลูกโซ่
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
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ค. มาลัยเปีย หมายถึง มาลัยที่ร้อยจากมาลัยกลมและมาลัยตุ้ม นามา
ประกอบเข้าเป็นพวงโดยเอามาลัยกลมผูกต่อกันเป็นวงอยู่ตรงกลางส่วนบน
และล่างร้อยต่อด้วยมาลัยตุ้มข้างละหนึ่งตุ่ม
ง. มาลัยเถา หมายถึง มาลัยที่ร้อยจากมาลัยซีก แล้วนามาผูกต่อกันเป็น
วงกลม วงละขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่และค่อยๆ เล็กลงตามลาดับ โดยวาง
เรียงซ้อนกัน ลักษณะเป็นเถา

ภาพที่ 2.49 มาลัยเถา
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
จ. มาลัยครุย หมายถึง มาลัยที่ร้อยจากมาลัยกลมขนาดใหญ่ มีอุบะตุ้งติ้ง
ระบายเป็นครุย โดยรอบทั้งด้านในและด้านนอก

ภาพที่ 2.50 มาลัยครุย
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
ฉ. มาลัยดอกกล้วยไม้ หมายถึง มาลัยที่ร้อยด้วยดอกกล้วยไม้ล้วนๆ
เป็นส่วนของตัวมาลัยไม่ต้องร้อยดอกอย่างอื่นแซมเป็นลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
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ภาพที่ 2.51 มาลัยดอกกล้วยไม้
(สุมาลี ตัณฑัยย์, ม.ป.ป)
5. ประโยชน์ของมาลัย
มาลัยมีมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดก็มีห น้าที่ใช้สอยต่างๆ กันไปตามโอกาส
และความเหมาะสม ดังนั้นก็จะกล่าวรวมๆ กัน มาลัยชนิดต่างๆ มีประโยชน์ดังนี้คือ
1) ใช้สาหรับ คล้ องคอเป็นเกียรติแก่เจ้าของงาน เช่น เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ในงาน
แต่งงาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มาร่วมงานคนใหม่ในงานเลี้ยงรับผู้มาใหม่ หรือผู้ที่
จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังที่ทางานอื่นในงานเลี้ยงส่งผู้ ที่จะจากไปยังที่อื่น ถ้าจัด
งานเป็นพิธีก็มักจะนิยมใช้มาลัยสองชายชนิดสาหรับคล้องคอ เพื่อเป็นการแสดง
ถึงการให้เกียรติแก่บุคคลนั้นๆ เป็นสาคัญ
2) ใช้สาหรับคล้องคอเพื่อแสดงความยินดีหรือต้อนรับแขก เช่น การต้อนรับแขก
ต่างประเทศ อาจใช้มาลัยสองชายสาหรับคล้องคอ ในตอนที่ไปรับที่สนามบินเพื่อ
เป็นการบ่งบอกหรือแสดงออกถึงความยินดีที่บุคคลนั้นๆ ได้มาเยี่ยมเยือน
3) ใช้สาหรับคล้องคอหรือสวมคอเพื่อแสดงความยินดี หรือเป็นเกียรติแก่ผู้มีชัย
ชนะในการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดความงาม การประกวดร้องเพลง
หรือการประกวดการแสดงต่างๆฯลฯส่วนใหญ่มักนิยมใช้มาลัยสองชายหรืออาจ
เป็นมาลัยพวงดอกไม้สวยๆ ก็ได้
4) ใช้สาหรับคล้องคอหรือสวมคอเพื่อแสดงความยินดีหรือเป็นเกียรติแก่ผู้มีชัย
ชนะในการแข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา กรีฑา และการละเล่นต่างๆ ส่วน
ใหญ่นิยมใช้มาลัยสองชาย หรือมาลัยสาหรับสวมคอเช่นกัน
5) ใช้สาหรับมอบให้กับบุคคลผู้มีชื่อเสียงเพื่อเป็นการรับขวัญ หรือเพื่อเป็นการ
แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธา ความนิยมชมชอบ เช่น บุคคลสาคัญ บุคคล
ดีเด่น หรือดาราที่เป็นขวัญใจประชาชน ส่วนใหญ่นิยมใช้มาลัยสองชายสาหรับ
สวมคอหรือมาลัยคล้องมือ
6) ใช้สาหรับทูลเกล้าฯ ถวายในการรับเสด็จในการเข้าเฝ้าตามโอกาสที่เหมาะสม
ส่วนใหญ่ก็นิยมใช้มาลัยคล้องมือ ที่เรียกว่า มาลัยข้อพระกร
7) ใช้สาหรับมอบให้แก่ประธานหรือแขกผู้ใหญ่ในงาน เช่น งานรดน้าสังข์แก่คู่
บ่าวสาว งานมอบประกาศนียบัตร งานมอบทุนต่างๆ ซึ่งมักจะใช้มาลัยคล้องมือ
หรือมาลัยมือถือ
8) ใช้สาหรับเป็นของชาร่วยแก่แขกที่มาในงาน เช่น งานรดน้าสังข์แก่คู่บ่าวสาว
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ในงานมงคลสมรสที่นิยมใช้คือ มาลัยชาร่วยขนาดเล็กกระจุ๋มกระจิ๋มหรือมาลัยตัว
สัตว์ขนาดเล็กน่ารักและสวยงามดี
9) ใช้สาหรับสวมคอในงานประเพณีพื้นบ้านของไทยบางท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ นิยมใช้มาลัยพวงดอกมะลิสวมคล้องที่คอ เช่น งานเลี้ยงขันโตก
งานทาบุญในวันสงกรานต์ ประเพณีรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ฯลฯ ซึ่งผู้ที่มาร่วมในงาน
นั้นต่างก็สวมมาลัยพวงดอกมะลิซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์แบบไทยที่ดีและน่าภาคภูมิใจ
อย่างหนึ่งเช่นกัน เพราะนอกจากจะสวยงามดีแล้วยังส่งกลิ่นหอมช่วยสร้าง
บรรยากาศในงานนั้นๆ ให้สดชื่นสนุกสนานยิ่งขึ้นอีกด้วย
10) ใช้แขวนประตู หน้าต่าง หรือเพดานตามช่องแคบๆ แทนเครื่องแขวนชนิด
เล็ก เช่น มาลัยโซ่ มาลัยเปีย
11) ใช้ห้อยแทนเฟื่องดอกรัก เช่น มาลัยแบน มาลัยกลม มาลัยตัวหนอน
และมาลัยรี
12) ใช้บูชาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น มาลัยชายเดียว หรือมาลัย
สองชาย จะใช้ขนาดพวงเล็กใหญ่ขนาดใดย่อมแล้วแต่ความเหมาะสมเป็นสาคัญ
13) ใช้แขวนหรือห้อยประดับเครื่องดนตรีไทยในเวลาที่จะเล่น นอกจากนั้นยัง
เป็นการกราบระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้ความรู้และอีกประการหนึ่งก็เป็นมิ่ง
ขวัญกาลังใจอีกด้วย ที่นิยมใช้ก็คือมาลัยซีก หรือมาลัยกลมขนาดเล็กมีอุบะห้อย
เป็นชาย
14) ใช้ในการประกอบท่าราของการราไทยบางชุด เช่น ฟ้อนมาลัย รจนาเสี่ยง
พวงมาลัย หรือชุดเจ้าเงาะรจนาฯลฯ ซึ่งก็นิยมใช้มาลัยชายเดียวพวงขนาดเล็ก
อาจจะเป็นมาลัยซีกหรือมาลัยกลมก็ได้
15) ใช้ในพิธีบวงสรวงเทพยดาต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง พิธีแก้บน มักจะนิยมใช้
มาลัยชายเดียว มาลัยสองชาย หรือมาลัยพวงดอกไม้ก็ได้ เช่น มาลัยสามสี มาลัย
เจ็ดสีเจ็ดศอก
16) ใช้สาหรับตกแต่งรัดมวยผม เช่น มาลัยซีกดอกมะลิ หรือมาลัยซีกกลีบ
กุหลาบ
17) ใช้ป ระดิษฐ์เป็นดอกไม้สาหรับจัดแจกัน หรือจัดตกแต่งสถานที่ต่างๆ เช่น
มาลัยตุ้มใส่ก้านแข็งมาลัยซีกผูกมัดเป็นดอกไม้
18) ใช้ในการคารวะผู้ที่เคารพนับถือที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เช่น ห้อยคล้องกรอบรูป
ซึ่งมักจะนิยมใช้มาลัยสองชายริบบิ้นสีดาหรือขาว
19) ใช้ในการประดับตกแต่งงานดอกไม้สดต่างๆ เช่น มาลัยกลม มาลัยแบน
มาลัยตัวหนอนมาลัยลูกโซ่ ฯลฯ
20) ใช้ในการตกแต่งสิ่งต่างๆ บางโอกาส เช่น รัดฐานพระพุทธรูป รัดธูปเทียนแพ
รัดเอวโกศฯลฯ ส่วนใหญ่นิยมใช้มาลัยซีก มาลัยกลม และมาลัยแบน
21) ใช้แขวนหรือห้อยหน้ารถ หัวเรือ รูปปั้นอนุสาวรีย์บุคคลสาคัญ หรือสิ่งที่
เคารพบูชาต่างๆ ส่วนใหญ่นิยมใช้มาลัยสองชายหรือมาลัยชายเดียว
22) ใช้ในการตกแต่งประดับเวที หรือสถานที่ในงานพิธี เช่น ตกแต่งเวทีที่ประทับ
ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ตกแต่งโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงรับรองพิธีใหญ่ๆ
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ตกแต่งโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสฯลฯ ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ คือ มาลัย
กลม มาลัยแบน มาลัยรี มาลัยตัวหนอน และมาลัยตุ้ม (โรงเรียนกันทรารมณ์ ,
ม.ป.ป.)
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย

พ์
คำ
อ้ ำง
อิง

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการทาวิจัย “การออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
จำก
หล่อพร้อมฝังสาหรับของที่ระลึกไทย” ประกอบด้วยวิธีดาเนินการ 3 ด้าน คือ
เอก
3.1 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
สำร
3.1.1 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
หรื อ
3.1.2 โครงสร้างและลักษณะของแบบสอบถาม
3.1.3 ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
บท
3.1.4 เกณฑ์ในการวิเคราะห์คะแนน
สรุ
3.1.5 วิธีการรวบรวมข้อมูล
ป
3.1.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ของ
3.1.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
3.2 การศึกษาและวิเคราะห์เอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก
จุด
3.2.1 รูปแบบการวิจัย
ที่
3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
น่ำ
3.2.3 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล
สนใ
3.2.4 การสรุปผลและอภิปรายผล
3.3 การศึกษาเทคนิคการผลิตและวิเคราะห์กระบวนการผลิต
จ
3.3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
คุณ
3.3.2 วิธีดาเนินการทดลอง
สำ

มำร
ถ
จัด
ตำ
แห
น่ง
กล่
อง
ข้ อ
ควำ
มได้
ทุก
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สำร
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โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การหล่อพร้อมฝัง
สาหรับของที่ระลึกไทย โดยการร่วมมือระหว่างนักออกแบบเครื่องประดับและนักโลหะและวัสดุ โดย
สถานที่ทาการทดลองและการวิจัยสามารถดาเนินการ ณ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี เนื่องจากมีอุปกรณ์พร้อมสาหรับการขึ้นรูปและการหล่อเครื่องประดับ โดยพลอยเนื้ออ่อนที่ใช้
ในการวิจัย สามารถจัดหาได้จากตลาดอัญมณี จังหวัดจันทบุรี วิธีดาเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในบทนี้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
โดยการรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูล และแนวทางวิจัยที่เกี่ยวข้อง/ สารวจความต้องการ
ของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
ของวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
- กลุ่มตัวอย่างและวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
- โครงสร้างและลักษณะของแบบสอบถาม
- ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- เกณฑ์ในการวิเคราะห์คะแนน
- วิธีการรวบรวมข้อมูล
- วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การหล่อพร้อมฝัง
สาหรับของที่ระลึกไทย
โดยการเก็บข้อมูลเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึกจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
นาข้อมูลดิบที่ได้มาแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่ เข้ากระบวนการลงรหัสเพื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
เอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก/ ประมวลผลจากข้อมูลด้านการตลาดร่วมกับข้อมูลเอกลักษณ์ไทยมา
กาหนดเป็นข้อสรุปทางการออกแบบ (Design brief)/ สรุปแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การหล่อพร้อมฝังสาหรับของที่ระลึกไทย และออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบ
เพื่อเป็นตัวอย่างการใช้แนวทางการออกแบบข้อ 3 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจัย
ดังนี้
- รูปแบบการวิจัย
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล
- การสรุปผลและอภิปรายผล
ขั้นตอนที่ 3 : การศึกษาเทคนิคการผลิตและวิเคราะห์กระบวนการผลิต
โดยการศึกษาเทคนิคการผลิตด้วยวิธีการหล่อพร้อมฝังพลอยเนื้ออ่อนในโลหะชนิดต่างๆ เช่น
อะลูมิเนียม เงินและโลหะสัมฤทธิ์/ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกพลอย โลหะและวิธีการที่จะ
ใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ได้ออกแบบไว้ และจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์
- วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
- วิธีดาเนินการทดลอง
ประกอบด้วยรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
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3.1 กำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรตลำด
3.1.1 กลุ่มตัวอย่ำงและวิธีกำรได้มำซึ่งกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยและมีความต้องการซื้อของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย แต่เนื่องจากไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การกาหนดขนาดประชากรตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
(บุญชม ศรีสะอาด, 2538; 185-186 และ Yamane, 1973) ซึง่ ได้ตัวอย่างประชาการนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทั้งสิ้น 385 คน สารองเพื่อความผิดพลาดไว้ 15 ตัวอย่าง ความเชื่อมั่นที่ยอมให้เกินขึ้น
ร้อยละ 5 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีซึ่งรวม เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน สถานที่เก็บแบบสอบถาม
คือ จุดโดยสารรถ ขนส่ง และท่าเรือ อ.เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ใช้สูตรของทาโร่ยามาเน (Taro Yamane)
คานวณขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ดังนี้
n
=
N
1+N
n
= ขนาดตัวอย่าง
N
= ขนาดประชากร
e
= ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sample error)
แทนค่า n
6,045,832
1+ 6,045,832(0.05)2
n
= 399.99 คน
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = + 5%
ความเชื่อมั่นในการสุ่มน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ คือ ความเชื่อมั่นในการสุ่ม 95%
ดังนั้นขนาดตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ
= 400 คน
ผู้ศึกษาได้ใช้หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น ใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก
( Convennience Sampling ) เนื่องจากจานวนประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีความต้องการซื้อของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ไทย ซึง่ จานวนประชากรนี้มีความไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา โดยกระจายการเก็บตัวอย่าง
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. เก็บข้อมูลให้ครบตามจานวนที่กาหนด คือ 400 ชุด เนื่องจากผู้วิจัย
แจกแบบสอบถามให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเฉพาะผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัคร หรือต้องการทา
แบบสอบถามด้วยความสมัครใจเท่านั้น ผู้วิจัยอาจได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาในจานวนที่น้อยกว่าที่
แจกไป จึงวางแผนแจกแบบสอบถาม และจานวนแบบสอบถามจานวนมากขึ้นกว่าที่วางแผนไว้คือ
แจก 800 ชุด แต่ผู้วิจัยหวังผลเพียงครึ่งหนึ่งคือ 400 ชุด
3.1.2 โครงสร้ำงและลักษณะของแบบสอบถำม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมเพื่ อ การวิ จั ย เชิ ง พรรณ นาในครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) 1ชุด โดยพิจารณาจากปัจจัยส่วนบุ คคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการออกแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ไทย แบบสอบถาม
ประกอบด้วยคาถามต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 2. การ
รับรู้เอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบ 3. พฤติกรรมการซื้อของทีร่ ะลึก 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญ 3 ด้าน คือ
ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม เสวนาเพื่อเก็บข้อมูล “เรื่องเอกลักษณ์ไทยใน
ของที่ระลึก” เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบของที่ระลึกที่สื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
3.1.3 ควำมเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น
(Reliability) ดังนี้
3.1.3.1 ความเที่ ย งตรง (Validity) ผู้ ท าการวิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ จ ากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อนาไปปรับปรุง
แก้ไขก่อนนาไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง
3.1.3.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ทาการวิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและ
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทาการทดสอบ (Pretest) จานวน 30 ชุด กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา จากนั้นจึงนาแบบสอบถามที่
รวบรวมได้มาทดสอบความเชื่อมั่น โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการหาความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ที่ Jump (Jump. 1978) ได้นาเสนอดังนี้
ค่า มากกว่าและเท่ากับ 0.7 สาหรับงานวิจัยโดยการสารวจ (Survey Research)
ค่า  มากกว่าและเท่ากับ 0.8 สาหรับงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
ค่า  มากกว่าและเท่ากับ 0.9 สาหรับการตัดสินใจ (Important Research)
จึงจะสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง
3.1.4 เกณฑ์ในกำรวิเครำะห์คะแนน
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ผู้ทาการวิจัย ได้
น าคะแนนของกลุ่ มตั วอย่ างมาหาค่ าเฉลี่ ย แล้ วก าหนดระดั บค่ าเฉลี่ ยเป็ น 5 ระดั บ คื อ มี ผลต่ อการ
ตัดสินใจมากที่สุด มีผ ลต่อ การตัด สิน ใจมากมีผ ลต่อ การตัด สิน ใจปานกลางมีผ ลต่อ การตัด สิน ใจ
น้อ ย และมีผ ลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้มีการจัดกลุ่มไว้เเละมี
ค่าที่ต่อเนื่อง
เกณฑ์แปลผลตามช่วงคะแนน ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่ากึ่งกลางของชั้น ความหมาย
0.50 ≤ x < 1.50
1
น้อยที่สุด
1.50 ≤ x < 2.50
2
น้อย
2.50 ≤ x < 3.50
3
ปานกลาง
3.50 ≤ x < 4.50
4
มาก
4.50 ≤ x < 5.50
5
มากที่สุด
3.1.5 วิธีกำรรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ ดังนี้
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3.1.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญ 3
ด้าน คือด้านธุรกิจและการตลาด ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม เสวนาเพื่อเก็บข้อมูล “เรื่องเอกลักษณ์
ไทยในของที่ระลึก” เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบของที่ระลึกที่สื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
3.1.5.2 ข้อมู ล ทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) เป็น ข้อ มูล ที่ได้จ ากการศึก ษาค้ นคว้า
41
จากวารสารสิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูล Thailis, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา และ
1
อินเตอร์เน็ต
วิธีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ผู้ทาการวิจัยจะทาการแจกแบบสอบถามเอง ในเขตพัทยา
ในช่ ว งเวลาที่ ท าการศึ ก ษาตามความสะดวก (Convenience) เนื่ อ งจากจ านวนประชากรที่ เป็ น
นักท่องเที่ยวมีความไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา โดยกระจายการเก็บตัวอย่างตั้งแต่เวลา 10.00 –
18.00 น.จากนั้ น ท าการตรวจสอบความสมบู รณ์ ของแบบสอบถามที่ ได้ คื น ทุ กฉบั บ และท าการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยหลักการและกรรมวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
3.1.6 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น มีการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล โดยการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามทุ กชุดแล้ว ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
จะถูกนามาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตัวแปรต่าง ๆ จะถูกนามาลงรหัสเพื่อเปลี่ยน
สภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลขแล้วนามาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
โดยใช้สถิติในการศึกษาซึ่งดาเนินการตามลาดับดังนี้
3.1.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปของการบรรยาย การนาเสนอข้อมูลในรูปตาราง โดยการอธิบายรายละเอียดแบบสอบถาม
ทุ ก ข้ อ เช่ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบแบบสอบถาม และข้ อ มู ล
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบ โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ
3.1.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นสถิติที่ว่าด้วยเทคนิคในการเก็บ
รวบรวม ข้ อ มู ล บางส่ ว นซึ่ งเรี ย กว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และข้ อ มู ล จากกลุ่ ม นี้ ที่ จ ะใช้ เป็ น ตั ว แทนของ
ประชากรทั้งหมด ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่ผลสรุปเกี่ยวกับประชากร ซึ่งสถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน คือ การเปรียบเทียบระว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้ t-test และ
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ ANOVA ซึ่งสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (ระดับความคลาดเคลื่อน .05) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
3.1.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
for Windows วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังนี้
3.1.7.1 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ในการวิเคราะห์ ปั จจั ยข้อมูล สภาพทั่ว ไป และข้อมูล เกี่ยวกับเอกลั กษณ์ ไทยเพื่อการ
ออกแบบ
3.1.7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้น และตัวแปรตามในสมมติฐานต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test และ ANOVA
3.2 กำรศึกษำและวิเครำะห์เอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก
3.2.1 รูปแบบกำรวิจัย
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ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบและมุ่งหาความสัมพันธ์จากข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยจาแนกขั้นตอนวิธีดาเนินการศึกษา
2 ส่วนดังนี้คือ
3.2.1.1 “การเก็บข้อมูลเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก” ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยการจัดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เอกลักษณ์ไทยในของที่
ระลึก” จัดการถามประเด็นคาถาม 4 คาถาม ในวันที่ 10 ก.พ. 2558 ณ. ห้อง 509 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จานวน 3 ท่าน คือ
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกลักษณ์และวัฒนธรรม 1 ท่าน คือ คุณชายพงษ์ นิยมกิจ
(ผู้แทนจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และรองประธานฝ่ายอัญมณีหอการค้า
จังหวัดจันทบุรี)
2. นักวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 1 ท่าน คือ ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
(คณะบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา)
3. นักวิชาการด้านการตลาด 1 ท่าน คือ ดร.อารยา สุนทรวิภาต
(อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) ซึ่งการจัด
เสวนาเพื่อสัมภาษณ์ดังกล่าวมีรายละเอียดวิธีดาเนินการศึกษาดังตารางที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 รายละเอียดวิธีดาเนินการศึกษา
ศึกษำเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีกำร

เครื่องมือ

สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง

การสัมภาษณ์
แบบกลุ่ม

สรุปผล
ผู้ให้ข้อมูล

- ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
-นักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ผู้ประกอบการชาวไทย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

สรุปผลโดยการบรรยาย
ในลักษณะความเรียง

3.2.1.2 “การเก็บข้อมูลเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึกจากผู้บริโภคต่างชาติ” ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ ในการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มา ท่องเที่ยว ในภาคตะวันออกตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ คือ จุดรอรถโดยสาร จุดรอขึ้นเรือพัทยา จังหวัดชลบุรี และเกาะช้างจังหวัด
ตราด จานวน 400 ชุด ในประเด็นคาถาม 2 ข้อคือ
1. หากต้องการออกแบบของที่ระลึก เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทยท่านคิดว่า
สิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด?
2. เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก?
3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์เอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึกสามารถจาแนก
เครื่องมือที่ใช้ได้ 2 ส่วนดังนี้คือ

72

3.2.2.1 “เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก” ใช้การบันทึกข้อมูลให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยการรวบรวมและสรุปข้อมูลในลักษณะความเรียง
3.2.2.2 “การเก็บข้อมูลเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึกจากผู้บริโภคต่างชาติ”
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแบบวิเคราะห์ข้อมูล เป็นเครื่องมือเข้ากระบวนการลงรหัสเพื่อจัดประเภท
และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแบบวิเคราะห์ข้อมูลมีหน้าที่จัดแบ่งหมวดหมู่วัฒนธรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ
วัฒนธรรมทางด้านความคิด (1.Ideas) วัฒนธรรมทางด้านปทัสถาน (2.Norms) และผลผลิตทาง
วัฒนธรรม (3.Materials)
วัฒนธรรมความคิด (Idea) หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ
ความเชื่อต่าง ๆ เช่น ความเชื่อในเรื่อง กฎแห่งกรรม เป็นต้น สองวัฒนธรรมด้านบรรทัดฐาน
(Norms) เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตาม ระเบียบแบบแผนที่สังคมกาหนดไว้ ทั้งที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ หมายถึงจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้ง
ข้อกฎหมายด้วย วัฒนธรรมทั้งสองข้อนี้จัดอยู่ ในวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม คือ สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ ไม่
สามารถจับต้องได้ เป็นการแสดงออกในด้าน ความคิด ประเพณีต่าง ๆ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ส่วน
วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material) ส่วนที่สามนั้น ถือเป็นวัฒนธรรม ที่เป็นรูปธรรม เพราะเป็นสิ่งที่
สามารถจับต้องได้ เป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อนามาใช้ เช่น บ้านที่อยู่อาศัย
อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค เป็นต้น นอกจากวัฒนธรรมทั้งสามส่วนนี้แล้ว ยังมีข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ไม่
สามารถระบุได้ว่าอยู่ในวัฒนธรรม ส่วนใดเป็นคากว้าง ๆ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ เป็น
ต้น ข้อมูลเหล่านี้ จึงถูกจัดอยู่ ในหมวดอื่น ๆ (Etc)
วิธีการใช้งานแบบวิเคราะห์ข้อมูลคือ พิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อจัดประเภท
และลงรหัสว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจัดอยู่ในวัฒนธรรมส่วนใด (Ideas, Norms, Materials) จึงนาข้อมูล
ดังกล่าวไปสรุปผล และอภิปรายผลโดยการบรรยายความเรียงเป็นลาดับต่อไป ดังปรากฏตัวอย่างใน
ภาคผนวกตัวอย่างที่ 2 (แบบวิเคราะห์ข้อมูลเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก)
3.2.3 วิธีกำรเก็บและรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบกลุ่ม เป็นลักษณะคาถาม
ปลายเปิดคือ ไม่ได้กาหนดคาถามและคาตอบให้แต่จะกาหนดประเด็นคาถามที่ต้องการทราบให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบ
3.2.3.1 วิธีการสัมภาษณ์
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ โดยเน้นให้เข้าใจว่าผลของการ
สัมภาษณ์จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สัมภาษณ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง นัดวัน เวลาและสถานที่
กับผู้สัมภาษณ์เพื่อทาการสัมภาษณ์
2. เมื่อทาการสัมภาษณ์วิธีบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คือ การ
บันทึกเสียง การจดบันทึกขณะทาการสัมภาษณ์ และการบันทึกหลังสิ้นสุดการสัมภาษณ์
3. ดาเนินการสัมภาษณ์โดยเปิดโอกาสผู้ให้สัมภาษณ์ตอบคาถามตาม
ความคิด โดยผู้วิจัยสามารถดึงประเด็นในการสัมภาษณ์กลับหากผู้ให้สัมภาษณ์ออกนอกจุดมุ่งหมาย
หรือเรื่องที่สัมภาษณ์ โดยจะบันทึกผลของข้อมูลด้วย “แบบบันทึกข้อมูล”
4. คาถามจะต้องไม่ชี้นา อันจะเป็นการชี้ช่องทางให้ผู้ตอบล่วงรู้
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5. ลักษณะของคาถามในการสัมภาษณ์ เป็นคาถามที่เฉพาะเจาะจง ใช้
ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่กากวม
3.2.3.2 คุณสมบัติผู้ให้สัมภาษณ์
1. มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่ศึกษานั้นๆ
2. มีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉพาะทางอย่างน้อย 4 ปี
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจานวน 5 คนดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกลักษณ์
และวัฒนธรรม 1 คน นักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 คน ผู้ประกอบการชาวไทย 1 คน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 2 คน
3.2.4 กำรสรุปผลและอภิปรำยผล
จากกระบวนการวิจัยทาให้ผู้วิจัยทราบถึง เอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึกที่พบว่าสามารถ
สะท้อนวัฒนธรรมไทยในประเภทใดบ้าง โดยแต่ละประเภทนั้นมีหัวข้อย่อยใด และมีค่าความถี่แต่ละ
หัวข้ออย่างไร จึงทาให้สามารถเชื่อมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพื่อสรุปรายงานผล
ในส่วนการอภิปรายผลของการวิจัย จะเป็นไปในลักษณะการอธิบายข้อค้นพบกับคาถาม
การวิจัยที่ตั้งไว้ว่ามีความสอดคล้อง หรือขัดแย้งกันอย่างไร ซึ่งจะกล่าวผลสรุปต่อไปในบทที่ 4
3.3 กำรศึกษำเทคนิคกำรผลิตและวิเครำะห์กระบวนกำรผลิต
3.3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทดลอง
วัสดุหลักที่ใช้ในการทดลองคือ เทียนขี้ผึ้ง โลหะ และพลอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.3.1.1 เทียนขี้ผึ้ง
วัสดุในการทาชิ้นงานต้นแบบเทียนขี้ผึ้งใช้ขี้ผึ้ง (Wax) 2 ชนิด ได้แก่ ขี้ผึ้งแบบแท่ง (ภาพที่ 3.1a)
สาหรับทาต้นแบบด้วยเครื่องแกะเทียนขี้ผึ้งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical
Control, CNC) ขี้ผึ้งแบบนี้จะมีความแข็ง ไม่อ่อนตัวที่อุณหภูมิห้อง มีจุดหลอมเหลว 100-120 ˚C
และเทียนขี้ผึ้งแบบฉีด (Injection wax) ซึ่งเป็นเทียนขี้ผึ้งที่มีอุณหภูมิหลอมต่า ขึ้นรูปได้ง่าย ลักษณะ
เป็นแบบเม็ดสีเขียวฟ้า (Freeman, Aqua) อุณหภูมิสาหรับฉีดเทียน 65 ˚C แสดงดังภาพที่ 3.1b
(a)

(b)

ภำพที่ 3.1 เทียนขี้ผึ้ง (a) เทียนขี้ผึ้งแบบแท่ง และ (b) เทียนขี้ผึ้งแบบฉีด
3.3.1.2 โลหะ
โลหะในการทดลอง คือ ทองแดง เงิน อะลูมิเนียม และดีบุก มีจุดหลอมเหลวประมาณ 1085, 960,
660 และ 230 ˚C ตามลาดับ ลักษณะโลหะที่ใช้ในการวิจัย แสดงดังภาพที่ 3.2
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(a)

(b)

(c)

(d)

Al

Sn

ภำพที่ 3.2 โลหะในการวิจัย (a) ทองแดง (b) เงิน (c) อะลูมิเนียม และ (d) ดีบกุ
3.3.1.3 พลอยสาหรับทดลองหล่อพร้อมฝัง
ในการวิจัยใช้พลอยเนื้ออ่อน 4 ชนิด ได้แก่ โกเมน (Garnet) โทแพซ (Topaz) อะมิทิสต์ (Amythest)
และเพอริดอท ซึ่งมีสีแดง น้าเงินฟ้า ม่วงและเขียว ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 3.3

ภำพที่ 3.3 พลอยที่ใช้ในงานวิจัย
3.3.1.4 อุปกรณ์การหล่อพร้อมฝัง
1. อุปกรณ์สาหรับต้นแบบเทียนขี้ผึ้ง
- โต๊ะทางาน ใช้สาหรับลงมือปฏิบัติงานโดยใช้ในการตกแต่งชิ้นงานต้นแบบ
ประกอบด้วยโคมไฟและสว่านไฟฟ้า
- เลื่อยฉลุ ใช้สาหรับเลื่อยชิ้นงานเทียนที่แกะออกจากเครื่อง CNC
- เหล็ กตัวซี (C-clamp) ใช้ส าหรับเป็นตัวยึดระหว่างโต๊ะระหว่างกับโต๊ะ
ทางานกับไม้หน้าโต๊ะ

75

- ตะไบใช้สาหรับแต่งชิ้นงาน
- หัวแร้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้สาหรับละลายเทียนให้ร้อน
เพื่อเชื่อมเทียนหรือเพื่อนาชิ้นงานเทียนไปติดเป็นต้นเทียนเพื่อที่จะนาไป
หล่อ เหตุที่ต้องมีอุปกรณ์ ควบคุมอุณหภูมิ เนื่องจากเทียนจะมีอุณหภูมิ
หลอมละลายต่า การใช้อุณหภูมิสูงเกินไปจะทาให้เกิดความเสียหายกับ
ชิ้นงานเทียนได้อุปกรณ์ทาต้นแบบเทียนขึ้ผึ้งเรียงลาดับดังแสดงใน
ภาพที่ 3.4
(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

(f)

ภำพที่ 3.4 อุปกรณ์ทาต้นแบบเทียนขี้ผึ้ง (a) โต๊ะทางาน (b) เลื่อยฉลุ (c) เหล็กตัวซี
(d) ตะไบ (e) หัวแร้ง และ (f) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
3.3.1.5 วัสดุ อุปกรณ์การอัดและผ่าพิมพ์ยาง
- แผ่นยางสาหรับทาแม่พิมพ์ยาง โดยอาจใช้แผ่นยางตัดสาเร็จจากผู้ขาย (ภาพที่
3.4a) หรือตัดแผ่นยางด้วยตนเอง (ภาพที่ 3.4b) ให้มีขนาดเท่ากับแบบพิมพ์โลหะ
ซึ่งทาจากอะลูมิเนียม
- กรอบโลหะ (Frame) แบบพิมพ์โลหะอะลูมิเนียม ขนาด 35x70 มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะ ใช้ในการประกบกรอบโลหะระหว่างการอัดพิมพ์ยาง เพื่อให้มีแรงกดที่
เท่ากันและทาให้ผิวยางของพิมพ์เรียบเสมอกัน
- จุกรูปกรวย ใช้สาหรับอัดเป็นฐานเพื่อให้หัวฉีดเทียนพอดีกับช่องรูปทรงกรวยทาให้
ฉีดเทียนเข้าแม่พิมพ์ยางได้สะดวกขึ้น
- คีมหนีบ ใช้สาหรับจับชิ้นงานแม่พิมพ์ยางในขั้นตอนการผ่าพิมพ์
- มีดผ่าตัด ใช้สาหรับผ่าแม่พิมพ์ยางลักษณะอุปกร์การอัดและผ่าพิมพ์ยางแสดงใน
ภาพที่ 3.5
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(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

(g)

ภำพที่ 3.5 อุปกรณ์การอัดและผ่าพิมพ์ยาง (a) แผ่นยางสาเร็จ (b) แผ่นยางหลังตัด
(c) กรอบโลหะ (d) แผ่นโลหะ (e) จุกรูปกรวย (f) คีมหนีบ และ (g) มีดผ่าตัด
3.3.1.6 อุปกรณ์การหล่อโลหะ
รายละเอียดของอุปกรณ์การหล่อโลหะมีดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 3.6)
- ฐานยาง ใช้สาหรับติดต้นเทียน โดยที่ฐานยางต้องมีขนาดเหมาะสมกับ
กระบอกหล่อ
- กระบอกโลหะ ใช้กระบอกโลหะที่ทาจากเหล็ กเหนียว กระบอกหล่ อจะกาหนด
ความกว้างและความสูงของเทียนขี้ผึ้ง โดยส่วนสูงของเทียนขี้ผึ้งจะต้องห่างจากขอบ
ด้านบนของกระบอกหล่อไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว และตัวแบบเทียนขี้ผึ้งต้องห่างจาก
ผนังกระบอกหล่อไม่น้อยกว่า 0.25 นิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ผนังแม่พิมพ์ปูนหล่อ
บางเกินไป
- อุปกรณ์ป้องกันความร้อน ประกอบด้วย ถุงมือ แว่นตา ผ้าปิดปาก และด้ามจับ
ใช้สาหรับป้องกันความร้อนจากกระบวนการทางาน
- ปูนสาหรับหล่อเครื่องประดับ
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(a)

(b)

(c)

ภำพที่ 3.6 วัสดุและอุปกรณ์ในการหล่อหล่อโลหะ (a) ฐานยางพร้อมกระบอกโลหะ (b) อุปกรณ์
ป้องกันความร้อน และ (c) ปูนหล่อเครื่องประดับ
3.3.1.7 เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเรียงลาดับแสดงดังภาพที่ .37
- เครื่องแกะเทียนขี้ผึ้งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Revo 540)
- เครื่องชั่งน้าหนัก
- เครื่องอัดพิมพ์ยาง
- เครื่องฉีดเทียน
- เครื่องผสมปูน PORN THEP LNK 530
- เครื่องดูดอากาศ KITZ 400 WOG
- เตาอบไฟฟ้า RhinoTherm Rojana อุณหภูมิสูงสุด 1,000 ˚C
- เตาไฟฟ้าอบเบ้าปูน TOHO TTM-390 อุณหภูมิสูงสุด 1,000 ˚C
- เครื่องหล่อโลหะไฟฟ้าแบบขดลวดเหนี่ยวนา INDUTHERM VC400 อุณหภูมิ
สูงสุด 1,200 ˚C
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(a)

(d)

(g)

(b)

(e)

(c)

(f)

(h)

(i)

ภำพที่ 3.7 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (a) เครื่อง CNC (b) เครื่องชั่งน้าหนัก (c) เครื่องอัดพิมพ์ยาง
(d) เครื่องฉีดเทียน (e) เครื่องผสมปูน (f) เครื่องดูดอากาศ (g) เตาอบไฟฟ้า (h) เตาไฟฟ้าอบเบ้าปูน
และ (i) เครื่องหล่อโลหะไฟฟ้าแบบขดลวดเหนี่ยวนา
3.3.2 วิธีดำเนินกำรทดลอง
3.3.2.1 การอบพลอย
ทดลองอบพลอยเพื่อดูการเปลี่ยนสีของพลอยที่อุณหภูมิต่าง ๆ ใช้พลอยสภาวะ
ละ 1 ใส่ในคูซิเบิลอะลูนินา (ภาพที3่ .8) ที่อุณหภูมิและเวลาดังนี้
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1. อุณหภูมิ 600 C ไม่ยืนเวลา (พลอยจนถึงอุณหภูมิ 600 C แล้วนาพลอย
ออกจากเตา)
2. ทดสอบอบพลอยที่อุณหภูมิ 420, 250 และ 180 C เวลา 30 นาที
อุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองมาจากอุณหภูมิจุดหลอมเหลวของโลหะ อะลูมิเนียม
สังกะสี ดีบุก และอินเดียม ตามลาดับ เนื่องจากโลหะดังกล่าวมีสีขาว จะทาให้เห็นสีของพลอยได้
ชัดเจน และต้องเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่าเนื่องจากพลอยเนื้ออ่อนส่วนใหญ่ไม่สามารถทนความ
ร้อนที่อุณหภูมิสูงมากได้

ภำพที่ 3.8 ครูซิเบิ้ลในเตาอบไฟฟ้า
3.3.2.2 ขั้นตอนการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบเสียเทียน
1. การออกแบบชิ้นงานทดสอบโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros 3.0 โดยทา
การออกแบบให้สามารถฝังพลอยได้ชิ้นละ 3 เม็ด และเนื่องจากการทดลอง
ในส่วนนี้นี้เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาการหล่อสองสีพร้อมฝัง (bi-metal
stone-in-place casting) ดั งนั้ น จึ งใช้ ชิ้ น งานทดสอบร่ว มกั น คื อในการ
ทดลองจะทาการหลอมโลหะทองแดงเป็นโลหะชนิดแรก เนื่องจากมีจุด
หลอมเหลวสูง และมีความแข็งแรงสูงกว่าดีบุคและอะลูมิเนียม ดังนั้น
ลักษณะชิ้นงานทดสอบที่ออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการทดลองมีลักษณะ
ดังแสดงในภาพที3่ .9
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ภำพที่ 3.9 ออกแบบชิ้นงานทดสอบโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros 3.0
2. นาไฟล์ที่ได้จากการออกแบบคอมพิวเตอร์ด้ วยโปรแกรม Rhinoceros
3.0 แปลงไฟล์เป็น Matrix (5.3 mill version) เพื่อให้สามารถนาไฟล์
เชื่อมต่อกับเครื่องแกะแว๊กซ์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ลักษณะ
ชิ้นงานทดสอบหลังการแกะแว๊กซ์แสดงดังภาพที3่ .10

ภำพที่3.10 ลักษณะชิ้นงานทดสอบหลังการแกะแว๊กซ์
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3. เก็บรายละเอียดความเรียบร้อยของชิ้นงานที่ได้จากการแกะแว๊กซ์จาก
เครื่อง CNC ติดก้านเทียนทางเดินน้า และติดต้นเทียนเพื่อเตรียมสาหรับ
ขั้นตอนการหล่อ ลักษณะต้นเทียนแสดงดังภาพที3่ .11

ภำพที่ 3.11 ต้นเทียนชิ้นงานทดสอบ
4. ทาการชั่งน้าหนักต้นเทียนเพื่อไปคานวณปริมาณน้าหนักโลหะที่ต้องใช้ โดยใช้
น้าหนักของทองแดงเป็นหลัก
5. ผสมปูนเพื่อเตรียมการอบเบ้า อัตราส่วนปูนต่อน้าคือ ใช้ปูน 40 กรัมผสมในน้า
100 มิลลิลิตร การผสมปูนทาโดยการนาน้าผสมกับปูนและคนให้เข้ากัน จากนั้น
นาไปตีให้ส่วนผสมเข้ากันมากขึ้นโดยใช้เครื่องผสมให้ผสมปูน ใช้เวลาประมาณ 2
นาที เมื่อปูนผสมเข้ากันดีจึงนาไปเข้าเครื่องดูดอากาศ เพื่อดูดให้ฟองอากาศที่อยู่ใน
ปูนออกจากเนื้อปูน
6. เทปูนลงเบ้าโลหะ โดยเทระวังไม่ให้โดนชิ้นงาน ควรเทให้ระดับปูนเหนือชิ้นงาน
ประมาณ 1 นิ้ว
7. นาเบ้าโลหะที่ทาการเทปูนเสร็จแล้วไปดูดอากาศออกอีกครั้งหนึ่ง และทิ้งไว้ให้
ปูนแข็งตัวประมาณ 30 นาที ให้ปูนแห้งสนิท
8. นาเบ้าปูนที่แห้งสนิทแล้วเข้าเตาอบเป็นเวลา 17 ชั่วโมง โดยการตั้งโปรแกรม ใช้
อุณหภูมิ แสดงดังภาพที่.312 อุณหภูมิอบเบ้าสุดท้ายก่อนหล่อ คือ 650 C
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ภำพที่ 3.12 กราฟแสดงสภาวะในการอบเบ้าปูนเพื่อหล่อโลหะทองแดง
ขั้นตอนการตั้งโปรแกรมสาหรับอุณหภูมิและเวลาในการอบเบ้า มีรายละเอียดดังนี้
1. เพิ่มอุณหภูมิจากอุณหภูมิห้อง ไปที่อุณหภูมิ 90 C ใช้เวลาประมาณ 5 นาที เพื่อ
ไล่ความชื้นจากปูน
2. เพิ่มอุณหภูมิ จาก 90 C เป็น 250 C ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และยืนอุณหภูมิเป็น
เวลา 3 ชั่วโมง เพื่อละลายเทียนออกจากเบ้า
3. เพิ่มอุณหภูมิ 450 C ใช้เวลา 3 ชั่วโมง และยืนอุณหภูมเิ ป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อ
เพื่อให้เทียนเผาไหม้ออกจนหมด
4. เพิ่มอุณหภูมิขึ้นเป็น 750 C ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เพื่อทาให้ปูนสุกแล้วยืนอุณหภูมิไว้
อีก 3 ชั่วโมง
5. ลดอุณหภูมิเป็น 650 C ซึ่งเป็นอุณหภูมิเบ้าที่ใช้ในการหล่อ
ขั้นตอนการเตรียมปูนและการอบเบ้าแสดงดังภาพที่ 3.13
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(a)

(b)

(b)

(d)

ภำพที่ 3.13 ขั้นตอนการเตรียมปูน (a) การคนปูนด้วยมือ (b) การผสมปูนด้วยเครื่องคนปูน
(c) การเทปูนลงในเบ้าโลหะ และ (d) เป้าโลหะในเตาไฟฟ้า
3.3.2.3 การคานวณน้าหนักโลหะจากการหล่อด้วยเครื่องหล่อไฟฟ้าแบบ
ขดลวดเหนี่ยวนา : คานวณน้าหนักโลหะสาหรับการหล่อทาได้โดยการนาค่าความถ่วงจาเพาะของ
โลหะคูณกับน้าหนักต้นเทียน การคานวณน้าหนักเทียนและน้าหนักโลหะ แสดงดังสมการ
น้าหนักต้นเทียน
=
(ฐานยาง + น้าหนักต้นเทียน) – ฐานยาง
น้าหนักโลหะ
=
(ความถ่วงจาเพาะของโลหะ x น้าหนักเทียน) + (20%
ของน้าหนักโลหะที่คานวณได้)
โดยในที่นี้จะเผื่อปริมาณโลหะ 20 % เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการหล่อไม่เต็มแบบ เช่น ในการ
หล่อทองแดงซึ่งมีค่าความถ่วงจาเพาะ 8.95 และวันน้าหนักเทียน (ไม่รวมน้าหนักฐานยาง) ได้ 6.72
กรัม น้าหนักทองแดงที่ต้องใช้ในการหล่อ คือ
น้าหนักโลหะทองแดง =
(6.72 x 8.95) + (20%)
=
60.14 + (60.14x20%)
=
72.17 กรัม
ดังนั้นน้าหนักโลหะทองแดงที่ใช้ในการหล่อคือ 72.17 กรัม
ขั้นตอนการหล่อโลหะทองแดงมีขั้นตอนและสภาวะดังนี้
1. ทาการหล่อโหละด้วยเครื่องหล่อขดลวดเหนี่ยวนาที่อุณหภูมิหลอมโลหะ
1,100 C อุณหภูมิอบเบ้า 650 C
2. หลังการเทโลหะหลอมเหลวลงในเบ้า รอให้น้าโลหะเย็นตัวภายใต้
สุญญากาศของเครื่องหล่อ 2 นาที ก่อนนาเบ้าออกจากเครื่อง
3. ทาเย็นในอากาศ 15 นาที และทาลายปูนในน้าที่อุณหภูมิห้อง
การเตรียมตัวอย่างชิ้นทดสอบแสดงดังภาพที่ 3.14
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(c)

(b)

(d)

(d)

ภำพที่ 3.14 ขั้นตอนการหลอมโลหะ (a) การนาเบ้าโลหะออกจากเตาไฟฟ้า
(b) เบ้าโลหะในเครื่องหล่อ (c) เบ้าโลหะหลังเทน้าโลหะ และ (d) ลักษณะชิ้นงานทดสอบ
3.3.2.4 การอัดและการผ่ายางชิ้นงานทดสอบ
การอัดพิมพ์ยางมีขั้นตอนการทาแสดงดังภาพที่ 3.15
- เตรียมแผ่นยางโดยอาจใช้แผ่นยางตัดสาเร็จจากผู้ขาย หรือตัดแผ่นยาง
ด้วยตนเองให้มีขนาดเท่ากับแบบพิมพ์โลหะซึ่งทาจากอะลูมิเนียม
(ภาพที่3.5a)
- นาแผ่นรองอะลูมิเนียม (ภาพที่3.5b) วางเป็นฐานและวางบล็อกแม่พิมพ์
อะลูมิเนียมบนฐาน
- นาแผ่นยางที่ตัดแล้ววางเรียงตัวเป็นชั้น ๆ ประมาณ 3 ชั้น พร้อมวางจุก
โลหะและก้านทางเดินน้าเพื่อในเป็นแนวทางเดินของเทียนในกระบวนการ
ฉีดเทียน
- นาแผ่นยางที่เหลือวางประกบชิ้นงานต้นแบบ ประมาณ 4-3 ชั้น ขึ้นกับ
ความสูงของแท่นบล็อกโลหะ
- นาแผ่นโลหะอีกแผ่นมาประกบแบบแม่พิมพ์ทั้งหมด
- นาไปอัดที่ความร้อนประมาณ 150 °C เวลา 45 นาที
- การผ่ายาง เมื่อได้พิมพ์ยางมาแล้ว เริ่มต้นโดยใช้มีดผ่าตัดจากด้านที่มีก้าน
ทางเดินน้าโลหะ โดยกรีดกึ่งกลางระหว่างทางน้าไปจนสุดทางน้าจนพบตัว
ชิ้นงานให้กดใบมีดชิดด้านใดด้านหนึ่งแล้วค่อยๆ กรีดไปเรื่อยๆ จนจบ
ชิ้นงานหลังจากนั้นแกะชิ้นงานโลหะออกจากแบบยาง
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- หลังจากผ่ายางชิ้นงานทดสอบแล้ว แม่พิมพ์ยางนี้จะใช้เป็นต้นแบบในการ
ฉีดเทียนเพื่อให้ชิ้นงานทดสอบทุกชิ้นมีขนาดเท่ากัน
(a)

(b)

ภำพที่ 3.15 การอัดและผ่ายาง (a) พิมพ์ยางหลังอัด (b) การผ่ายาง
และ (c) พิมพ์ยางหลังผ่า
3.3.2.5 การทดลองหล่อพร้อมฝังด้วยพลอยเนื้ออ่อน
โลหะที่นามาพิจารณาในการทดลองหล่อพร้อมฝังคือโลหะที่มีจุด
หลอมเหลวต่า เนื่องจากพลอยที่ใช้ในงานวิจัยเป็นพลอยเนื้ออ่อน ซึ่งไม่สามารถทนการเปลี่ยนแปลงที่
อุณหภูมิสูงได้ ในที่นี้ได้พิจารณาโลหะ อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก และอินเดียม ซึ่งมีจุดหลอมเหลว
660, 420, 230 และ 156 C ตามลาดับ
3.3.2.6 ขั้นตอนการหล่อโลหะที่สองพร้อมฝังพลอยเนื้ออ่อน
ทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการหล่อ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนสีของ
พลอยโดยเตรียมชิ้นงานทาการทดสอบอบ เบ้า 2 เพื่อทาการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสีของ
พลอย ลักษณะการฝังพลอยแสดงดังภาพที่ 3.1
1. เติมเทียนลงในช่องว่างของชิ้นงานทดสอบแล้วนาพลอย 3 ชนิด คือ
โทแพซ อะมิทิสต์ เพอริดอท ฝังแบบจิกไข่ปลาลงบนเทียนแต่ละช่อง
2. เตรียมชิ้นงานทดสอบโดยเบ้าที่ 1 ใช้อุณหภูมิในการอบเบ้าที่ 250 C
เวลา 2 ชั่งโมง
3. เตรียมชิ้นงานทดสอบโดยเบ้าที่ 2 ใช้อุณหภูมิในการอบเบ้าที่ 250 C
เวลา 5 ชั่งโมง
ตัวอย่างการคานวณน้าหนักโละดีบุกที่ใช้ในการทดลองสามารถคานวณได้ดังนี้
 เบ้ำที่ 1 (อุณหภูมิอบเบ้า 250 C เวลา 2 ชั่วโมง)
นำหนักโลหะเบ้ำที่ 1
= [ (ฐานยางรวมเทียน – ฐานยาง)– น้าหนักทองแดง] x ความถ่วงจาเพาะดีบุก
= [(79.14 – 90.24)-8.07] x7
= 21.21 กรัม
ดังนั้นโลหะดีบุกที่ใช้ในการหล่อเบ้าที่ 1 คือ 21.21 + (21.21 x 20%) = 25.45 กรัม
หมายเหตุ ในการหล่อจะทาการเผื่อปริมาณโลหะ 20% เพื่อป้องกันการการสูญเสียระหว่างการ
ทางาน

(c)
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 เบ้ำที่ 2 (อุณหภูมิอบเบ้า 250 C เวลา 5 ชั่วโมง)
นำหนักโลหะเบ้ำที่ 2
= [ (ฐานยางรวมเทียน – ฐานยาง)– น้าหนักทองแดง] x ความถ่วงจาเพาะดีบุก
= [(80.52 – 91.18)-7.92] x7
= 19.18
ดังนั้นโลหะดีบุกที่ใช้ในการหล่อเบ้าที่ 2 คือ 19.18 + (19.18 x 20%) = 23.06 กรัม

ภำพที่ 3.16 การฝังพลอยเพื่อเตรียมการหล่อ

[พิม

บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล

พ์
คำ
อ้ ำง
อิง

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการทาวิจัย “การออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
จำก
การหล่อพร้อมฝังสาหรับของที่ระลึกไทย” ประกอบด้วยผลการวิจัยตามขอบเขตการศึกษา 3 ด้าน คือ
เอก
4.1 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด : จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สำร
4.1.1 สรุปผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนักท่องเที่ยวต่างชาติ
หรื อ
4.1.2 สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
บท
4.1.3 สรุปผลข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
4.1.4 สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของสรุ
ป
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ของ
4.2 การศึกษาและวิเคราะห์เอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก : จากผู้เชี่ยวชาญ
4.2.1 ผลสรุปเบื้องต้นจากคาถามที่ 1 : เอกลักษณ์ไทยในความคิดของท่านคืออะไร?
จุด
4.2.2 ผลสรุปเบื้องต้นจากคาถามที่ 2 : เอกลักษณ์ไทยที่มีคุณค่า และต้องการนาเสนอให้ ที่
ชาวต่างชาติได้รับรู้หรือรู้จักความเป็นไทยคืออะไร?
น่ำ
4.2.3 ผลสรุปเบื้องต้นจากคาถามที่ 3 : ปัจจุบันของที่ระลึกระดับกลางที่จาหน่ายในท้องตลาดสนใ
ควรได้รับการปรับปรุงส่วนใดมากที่สุด?
จ
4.2.4 ผลสรุปเบื้องต้นจากคาถามที่ 4 : ท่านคิดว่างานช่างและงานหัตถกรรมจาเป็นหรือไม่
คุณ
สาหรับการผลิตของที่ระลึกในปริมาณมาก?
สำ
4.3 การศึกษาเทคนิคการผลิตและวิเคราะห์กระบวนการผลิต
มำร
4.3.1 ผลการทดลองการหล่อพร้อมฝังในชิ้นงานทดสอบ
ถ
4.3.2 สรุปผลการทดลองเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องประดับ
จัด
ตำ
แห
น่ง
กล่
อง
ข้ อ
ควำ
มได้
ทุก
ที่
ใน
เอก
สำร
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ส่วนที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อของที่ระลึกเพื่อสื่อเอกลักษณ์ไทยกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความต้องการซื้อของที่ระลึก
4.1.. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.1.1 สรุปผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม : จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้กาหนดหัวข้อออกเป็น 8 หัวข้อ
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน เชื้อชาติและสัญชาติ การเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย การซื้อ
ของที่ระลึก และแหล่งที่ทาให้รู้จักประเทศไทย ผลการศึกษาแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.1.-.4.8 ดังนี้
ตารางที่.4.1.แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน.(คน)
หญิง
305
ชาย
95
รวม

400

ร้อยละ
76.25
23.75
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 305 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.25 และเพศชาย จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75
ตารางที่.4.2.แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน.(คน)
น้อยกว่า 20 ปี
14
20 - 29.ปี
80
30 - 39 ปี
110
40 - 49 ปี
82
มากกว่า 50 ปี
114
รวม
400

ร้อยละ
3.50
20.00
27.50
20.50
28.50
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมา คืออายุ 30 - 39 ปี จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และ อายุ
20 - 29 ปี จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00
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ตารางที่.4.3.แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน.(คน)
ร้อยละ
นักเรียนและนักศึกษา
38
9.50
ข้าราชการ
27
6.75
รัฐวิสาหกิจ
40
10.00
พนักงานเอกชน
117
29.25
ธุรกิจส่วนตัว
108
27.00
อื่นๆ
70
17.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จานวน 117คน คิด
เป็นร้อยละ 29.25 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00รัฐวิสาหกิจ
จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และไม่ได้ระบุ จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50
ตารางที่.4.4.แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกรายได้
รายได้
จานวน.(คน)
27
น้อยกว่า 10,000 บาท
26
10,001 - 20,000 บาท
65
20,001 - 30,000 บาท
102
30,001 - 40,000 บาท
มากกว่า 40,001 บาท
180
รวม

400

ร้อยละ
6.75
6.50
16.25
25.50
45.00
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 40,001 บาท จานวน
180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ 30,001 - 40,000 บาท จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ
25.50 และ 20,001 - 30,000 บาท จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25
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ตารางที่.4.5 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเชื้อชาติและสัญชาติ
เชื้อชาติและสัญชาติ*
จานวน.(คน)
ร้อยละ
Russian
12
48
American
12
48
Germany
9.75
39
Indian
9.5
38
British
7.25
29
Australian
5
20
Chinese
4
16
Italian
4
16
Turkish
4
16
French
3.5
14
Dutch
3
12
Spanish
3
12
Belgian
2.50
10
Canadian
2.00
8
Japanese
2.00
8
Others
66
16.50
รวม
400
100.00
*แสดงผล 15 ลาดับแรกที่มากที่สุด
จากตารางที่.4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเชื้อชาติและสัญชาติ มากที่สุด คือ
อื่นๆ จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 รองลงมา คือ Russian& American จานวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.00 และGermany จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75

91

ตารางที่.4.6.แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามจานวนครั้งที่เดินทางมา
เที่ยวประเทศไทย
จานวนครั้งที่เคยมาเที่ยว
จานวน.(คน)
ร้อยละ
24.75
ครั้งแรก
99
ครั้งที่ 2
99
24.75
ครั้งที่ 3
60
15.00
มากกว่าครั้งที่ 4
142
35.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.1. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาเที่ยวประเทศไทยมากกว่า 4 ครั้ง
จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ35.50 รองลงมา คือ ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกกับครั้งสอง
จานวน 99คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 และผู้ที่มาเที่ยวครั้งที่ 3 จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00
ตารางที่.4.7.แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความบ่อยครั้งในการซื้อ
ของที่ระลึก
การซื้อของที่ระลึกเป็นประจา
จานวน.(คน)
ร้อยละ
ใช่ทุกครั้ง
259
64.75
ไม่ทุกครั้ง
110
27.50
บางครั้ง
31
7.75
รวม
400
100.00
จากตารางที่.4.1.พบว่า.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อของที่ระลึกทุกครั้ง.จานวน 259 คน.
คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมา คือผู้ที่ซื้อของระลึกไม่ทุกครั้ง จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50
และผู้ที่ซื้อของที่ระลึกบางครั้ง จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75
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ตารางที่.4.8 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามการวิธีการรู้จักประเทศไทย
วิธีรู้จักประเทศไทย
จานวน.(คน)
ร้อยละ
1. ครอบครัวและเพื่อน
33.75
135
2. อินเตอร์เน็ต
28.00
112
3. รายการทีวี
9.00
36
4. หนังสือ นิตยสาร
7.00
28
5. พักอาศัยในประเทศอยู่แล้ว
6.50
26
6. แบบเรียนและแผนที่
3.50
14
7. ธุรกิจ
1.00
4
8. อื่นๆ
11.25
45
รวม
400
100.0
*แสดงผล 7 ลาดับแรกที่มากที่สุด
จากตารางที่.4.5 .พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักประเทศไทยมากที่สุด คือ ครอบครัว
และเพื่อน จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต จานวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.00 รองลงมา คือ อื่นๆ จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ11.25
สามารถสรุปผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี้
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 305 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.25
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จานวน 117คน คิดเป็นร้อยละ 29.2
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 40,001 บาท จานวน 180 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.00
- ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเชื้อชาติและสัญชาติ มากที่สุด คือ อื่นๆ จานวน 66 คน
คิดเป็นร้อยละ16.50
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาเที่ยวประเทศไทยมากกว่า 4 ครั้ง จานวน 142 คน
คิดเป็นร้อยละ35.50
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อของที่ระลึกทุกครั้ง.จานวน 259 คน.คิดเป็นร้อยละ 64.75
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักประเทศไทยมากที่สุด คือ ครอบครัวและเพื่อน
จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75
4.1.2 สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบ : จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยเพื่อ
การออกแบบ ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อการศึกษาเป็น 2 หัวข้อ คือ 1. สิ่งที่เป็นตัวแทนความเป็นไทยเพื่อสื่อถึง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 2. สิ่งแรกที่นึกถึงหากกล่าวถึงประเทศไทย คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดย
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ใช้หลักการ ทางวัฒนธรรม แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หนึ่ง วัฒนธรรมความคิด (Idea)
หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อต่าง ๆ เช่น ความเชื่อในเรื่อง
กฎแห่งกรรม เป็นต้น สองวัฒนธรรมด้านปทัสถาน (Norms) เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนที่สังคมกาหนดไว้ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
หมายถึงจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งข้อกฎหมายด้วย วัฒนธรรมทั้งสองข้อนี้จัดอยู่ ใน
วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม คือ สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ ไม่สามารถจับต้องได้ เป็นการแสดงออกในด้าน ความคิด
ประเพณีต่าง ๆ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ส่วนวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material) ส่วนที่สามนั้น ถือเป็น
วัฒนธรรม ที่เป็นรูปธรรม เพราะเป็นสิ่งที่ สามารถจับต้องได้ เป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มนุษย์
สร้างขึ้นเพื่อนามาใช้ เช่น บ้านที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค เป็นต้น นอกจากวัฒนธรรมทั้ง
สามส่วนนี้แล้ว ยังมีข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ในวัฒนธรรม ส่วนใดเป็นคากว้าง ๆ
เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ จึงถูกจัดอยู่ ในหมวดอื่น ๆ (Etc) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงรายละเอียดในตารางดังนี้
ตารางที่.4.9 จัดหมวดหมู่คาถามที่ 1 “หากต้องการออกแบบของที่ระลึก เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด” จาแนกในหมวด “วัฒนธรรมทางความคิด”
ลาดับ

คาถามที่ 1 : หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด
วัฒนธรรมทางความคิด (Idea)
คาตอบ (จานวนครั้ง)

1

คาแปล

รวม

Buddha (16) / Buddhism (6)

พระพุทธเจ้า / พระพุทธศาสนา

22

2

Religion (4)

ศาสนา

4

3

King (12) / Royalty (2)

พระมหากษัตริย์ / ราชวงศ์

14

จากตารางที่ 4.9 ในคาถาม “หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
ท่านคิดว่า สิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด ” ในส่วนของวัฒ นธรรมความคิด (Idea) พบว่า
ผู้ ต อบแบบสอบถาม ตอบพระพุ ท ธเจ้ า (Buddha) มากที่ สุ ด จ านวน 16 ครั้ ง รองลงมาคื อ
พระพุทธศาสนา (Buddhism) จานวน 6 ครั้ง ศาสนา (Religion) จานวน 4 ครั้ง พระมหากษัตริย์
(King) จานวน 12 ครั้ง และ ราชวงศ์ (Royulty) จานวน 2 ครั้ง
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ตารางที่.4.10 จัดหมวดหมู่คาถามที่ 1 “หากต้องการออกแบบของที่ระลึก เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด” จาแนกในหมวด “วัฒนธรรมด้านปทัสถาน”

ลาดับ

คาถามที่ 1 : หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด
วัฒนธรรมด้านปทัสถาน (Norms)
คาตอบ (จานวนครั้ง)

คาแปล

รวม

Smile (26) / Thai smile (2) / Thai people
smile (2) / One person smile (2) / Friendly
all way smiling (2)

รอยยิ้ม / รอยยิ้มของคนไทย

34

2

Thai dance (6)

นาฏศิลป์ไทย

6

3

Pay respect (2)

การไหว้,สักการะ

2

4

Slow (2)

วิถีชีวิตที่เชื่องช้า

2

They are friendly (2) / They are friendly
people (2) / Friendly manner (2) /
Friendly (2)

คนไทยเป็นมิตร

6

Good people (2) / Nice people (2)

คนไทยเป็นคนดี

4

7

Welcome (2)

การต้อนรับ

2

8

Not strict role (2)

ไม่เข้มงวด

2

9

Happy people (2)

คนไทยมีความสุข

2

10

Colorful (2)

ความมีสีสัน

2

1

5

8
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ลาดับ

คาถามที่ 1 : หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด (ต่อ)
วัฒนธรรมด้านปทัสถาน (Norms)
คาตอบ (จานวนครั้ง)

คาแปล

รวม

11

Creative (2)

สร้างสรรค์

2

12

Freedom (2)

อิสระ

2

13

All person are very lovely (2) / Simple
sweet lovely (2) / Lovely simple (2)

คนไทยน่ารัก

6

14

Should keep some weather relax smell
summer and jewelry (2)

ทาให้ผ่อนคลายโดยใส่ความเป็น
ฤดูร้อนลงไปในเครื่องประดับด้วย

2

15

First city visited was Patthaya (2)

เมืองแรกที่ไปคือพัทยา

2

16

I like the bedspreads flip-flops and culture
shots and shirts (2)

ฉันชอบเตียงริมชายหาด รองเท้าแตะ 2
กับเสื้อและกางเกงขาสั้นแบบไทย ๆ

จากตารางที่ 4.10 ในคาถาม “หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
ท่านคิด ว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด ” ในส่วนของวัฒนธรรมด้านปทัสถาน (Norms)
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบ รอยยิ้ม (smile) มากที่สุด จานวน 34 ครั้ง รองลงมาคือ คนไทยเป็น
มิตร (They are friendly) จานวน 8 ครั้ง นาฏศิลป์ไทย (Thai dance) จานวน 6 ครั้ง คนไทยเป็นคนดี
(Good people) จานวน 4 ครั้ง การไหว้,สักการะ (Pay respect) จานวน 2 ครั้ง ช้า (slow) จานวน 2
ครั้ง การต้อนรับ (welcome) จานวน 2 ครั้ง ไม่เข้มงวด (Not strict role) จานวน 2 ครั้ง คนไทยมี
ความสุ ข (Happy people) จ านวน 2 ครั้ ง ความมี สี สั น (Colorful) จ านวน 2 ครั้ ง สร้ า งสรรค์
(Creative) จานวน 2 ครั้ง อิสระ (Freedom) จานวน 2 ครั้ง และ คนไทยน่ารัก (Lovely simple)
จานวน 2 ครั้ง

96

ตารางที่.4.11 จัดหมวดหมู่คาถามที่ 1 “หากต้องการออกแบบของที่ระลึก เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด” จาแนกในหมวด “วัฒนธรรมทางวัตถุ”
คาถามที่ 1 : หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด
วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material)

ลาดับ

คาตอบ (จานวนครั้ง)

คาแปล

รวม

Picture (2) / Painting (2) / Thai painting (2) /
Nature painting(2)

รูปภาพ / ภาพวาด / ภาพวาดลาย
ไทย / ภาพวาดธรรมชาติ

Food (16) / Thai food (16) / Thai sweet(2)

อาหาร / อาหารไทย / ของหวานของ 34
ไทย

3

Temple (20) / Thai temple (20) / Temple
(gold,wood) (2)

วัด / วัดไทย / วัดสีทอง วัดที่เป็นไม้

42

4

Tuk Tuk (6)

รถสามล้อ

6

5

Tourist spot (5) / Tourist attention (5) / Tourist แหล่งที่ท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยว 12
(2)
/ นักท่องเที่ยว

6

Silk (4) / Thai Silk (4)

ผ้าไหม / ผ้าไหมไทย

8

7

Boxing (10)

การชกมวย

10

8

Wood (4) / Wood work I like (2) / Elephant
make of wood (2)

ไม้ / ชอบงานไม้ / ช้างที่ทาจากไม้

8

9

Red bull T-shirt (2) / Clothes (2)

เสื้อยืด Red bull / เสื้อผ้า

4

10

Thai language (4)

ภาษาไทย

4

1

2

8
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ลาดับ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คาถามที่ 1 : หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด (ต่อ)
วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material)
คาตอบ (จานวนครั้ง)
คาแปล
Chiangmai (2) / Bangkok (2) /
เชียงใหม่
Patthaya City (2)
Beautiful country (4)
เป็นประเทศที่สวย
Place (2) / Good place (2) / Street (2) /
สถานที่ / สถานที่ที่ดี / ถนน /
Disco club entertainment shopping (2)
สถานที่บันเทิง
Architecture (2)
สถาปัตยกรรม
Thai souvenir (2) / Souvenir made of ของที่ระลึกไทย
natural (2)
Candles (2)
เทียน
Watch (2)
นาฬิกาข้อมือ
Magnet Thailand (2)
แม่เหล็กไทย
Pins (2)
ปิ่นปักผม
Topman (2) / Guess (2)
ยี่ห้อ Topman / ยี่ห้อ Guess
Sunflower (2)
ดอกทานตะวัน
Banana boat (2)
เรือ Banana boat
Thai music (2)
เพลงไทย

รวม
6
4
8
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2

จากตารางที่ 4.11 ในคาถาม “หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
ท่านคิด ว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด” ในส่วนของวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material) พบว่า
ผู้ ตอบแบบสอบถาม ตอบ วัด (Temple) มากที่ สุ ด จานวน 42 ครั้ง รองลงมาคือ อาหาร(Food)
จานวน 34 ครั้ง การชกมวย (Boxing) จานวน 10 ครั้ง แหล่งท่องเที่ยว (Tourist spot) จานวน 10
ครั้ง สถานที่(Place) จ านวน 8 ครั้ง ผ้ าไหมไทย(Thai Silk) จานวน 8 ครั้ง รถสามล้ อ (Tuk Tuk)
จานวน 6 ครั้ง ของที่ระลึกไทย (Thai souvenir) จานวน 4 ครั้ง ภาษาไทย (Thai language) จานวน
4 ครั้ง ไม้(Wood) จานวน 4 ครั้ง เป็นประเทศที่สวย (Beautiful country) จานวน 4 ครั้ง เสื้อยืด
( T-shirt) จ านวน 4 ครั้ ง เรื อ Banana boat(Banana boat) จ านวน 2 ครั้ ง ดอกทานตะวั น
(Sunflower) จานวน 2 ครั้ง ยี่ห้อ Guess (Guess) จานวน 2 ครั้ง Topman (Topman) จานวน 2
ครั้ง ปิ่นปักผม(Pins) จานวน 2ครั้ง แม่เหล็กไทย (Magnet Thailand) จานวน 2 ครั้ง นาฬิกาข้อมือ
(Watch) จานวน 2 ครั้ง เทียน (Candles) จานวน 2 ครั้ง สถาปัตยกรรม (Architecture) จานวน 2
ครั้ง เชียงใหม่ (Chiangmai) จานวน 2 ครั้ง กรุงเทพ (Bangkok) จานวน 2 ครั้ง เมืองพัทยา (City
Patthaya) จานวน 2 ครั้ง เสื้อยืด Red bull (Red bull T-shirt) จานวน 2 ครั้ง เสื้อผ้า (Clothes)
จานวน 2 ครั้ง ช้างที่ทาจากไม้ (Elephant make of wood) จานวน 2 ครั้ง
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ชอบงานไม้ (Wood work I like) จานวน 2ครั้ง นักท่องเที่ยว (Tourist) จานวน 2 ครั้ง
ภาพวาดธรรมชาติ (Nature painting) จานวน 2 ครั้ง ภาพวาดลายไทย (Thai painting) จานวน 2
ครั้ ง ภาพวาด (Painting) จ านวน 2 ครั้ ง รู ป ภาพ (Picture) จ านวน 2 ครั้ ง และ เพลงไทย
(Thai music) จานวน 2 ครั้ง
ตารางที่.4.12 จัดหมวดหมู่คาถามที่ 1 “หากต้องการออกแบบของที่ระลึก เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด” จาแนกในหมวด “วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ”
คาถามที่ 1 : หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด
ลาดับ
วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ (Etc.)
คาตอบ (จานวนครั้ง)
คาแปล
1
Nature (8)
ธรรมชาติ
2
Elephant (60)
ช้าง
3
Culture (36)
วัฒนธรรม
4
National (4)
ชาติ
5
Weather (4) / Warm (4) / Hot (2)
อากาศ / อบอุ่น / ร้อน
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22

People (10)
Beach (10)
Sea (8)
Fruit (8)
Land scape (2) / Island (2) / Beautiful
country (8) / Good place (4) / The
great city (2)
Christmas (2)
Sun (4) / Sunshine (2)
Palm tree (4)
Many things of interest (2)
Not sure (2)
Doctor (2)
Thai culture souvenir (2)
The best (4) / Very well (2)
Heaven (2)
Specific Thai style (2)
Good control from police (2)

รวม
8
60
36
4
10

คนไทย
หาดชาย
ทะเล
ผลไม้
ภูมิประเทศ / เกาะ / ประเทศที่สวยงาม /
สถานที่ที่ดี / เมืองที่ดี

10
34
8
8
18

คริสต์มาส
ดวงอาทิตย์ / แสงอาทิตย์
ต้นปาล์ม
มีสิ่งน่าสนใจมาก
ไม่แน่ใจ
แพทย์
วัฒนธรรมในของที่ระลึก
ดีที่สุด
สวรรค์
สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์
ตารวจควบคุมดี

2
6
4
2
2
2
2
6
2
2
2
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ลาดับ
23
24
25
26

คาถามที่ 1 : หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด (ต่อ)
วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ (Etc.)
คาตอบ (จานวนครั้ง)
คาแปล
รวม
Smile (2)
Sky (2)
Blending culture with modern
development (2)
Anything natural to promote country
rain forest (2)

ยิ้ม
ท้องฟ้า
เป็ น การผสมผสานระหว่างวัฒ นธรรมและ
ความทันสมัย
ธรรมชาติมีสิ่งที่จะส่งเสริมเขตป่าฝน

2
2
2
2

จากตารางที่ 4.12 ในคาถาม “หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ ไทย
ท่าน คิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด ” ในส่วนของวัฒ นธรรมด้านอื่น ๆ (Etc) พบว่า
ผู้ ตอบ แบบสอบถาม ตอบ ช้ าง (Elephant) มากที่ สุ ด จ านวน 60 ครั้ง รองลงมาคื อ วัฒ นธรรม
(Culture) จานวน 36 ครั้ง ชายหาด (Beach) จานวน 34 ครั้ง คนไทย (People) จานวน 10 ครั้ง
ธรรม(Nature) จานวน 8 ครั้ง ทะเล (Sea) จานวน 8 ครั้ง ผลไม้ (Fruit) จานวน 8 ครั้ง ประเทศที่
สวยงาม (Beautiful country) จานวน 8 ครั้ง ชาติ (National) จานวน 4 ครั้ง อากาศ (Weather)
จ านวน 4 ครั้ ง อบอุ่น (Warm) จ านวน 4 ครั้ง สถานที่ ที่ ดี (Good place) จานวน 4 ครั้ง ดีที่ สุ ด
(The best) จานวน 4 ครั้ง ต้นปาล์ม (Palm tree) จานวน 4 ครั้ง ดวงอาทิตย์ (Sun) จานวน 4 ครั้ง
ร้อน (hot) จานวน 2 ครั้ง ภูมิประเทศ (Land scape) จานวน 2 ครั้ง เกาะ (Island) จานวน 2 ครั้ง
เมื อ งที่ ดี (The great city) จ านวน 2 ครั้ ง คริ ส ต์ ม าส (Christmas) จ านวน 2 ครั้ ง แสงอาทิ ต ย์
(Sunshine) จ านวน 2 ครั้ง ไม่แน่ ใจ (Not sure) จานวน 2 ครั้ง แพทย์ (Doctor) จานวน 2 ครั้ง
ดีมาก (Very well) จ านวน 2 ครั้ง มีสิ่งน่าสนใจมาก (Many things of interest) จานวน 2 ครั้ง
วัฒนธรรมในของที่ระลึก (Thai culture souvenir) จานวน 2 ครั้ง สวรรค์ (Heaven) จานวน 2 ครั้ง
สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์(Specific Thai style) จานวน 2 ครั้ง ตารวจควบคุมดี (Good control from
police) จานวน 2 ครั้ง ยิ้ม (smile) จานวน 2 ครั้ง ท้องฟ้า (sky) จานวน 2 ครั้ง เป็นการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมและความทันสมัย (Blending culture with modern development) จานวน 2
ครั้ง ธรรมชาติมีสิ่งที่จะส่งเสริมเขตป่าฝน (Anything natural to promote country rain forest)
จานวน 2 ครั้ง
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ตารางที่ .4.13 จั ดหมวดหมู่ ค าถามที่ 2 “เมื่ อ กล่ าวถึ งประเทศไทย ท่ านนึ กถึ งสิ่ งใดเป็ น สิ่ งแรก”
จาแนกในหมวด “วัฒนธรรมทางความคิด”
คาถามที่ 2 : เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก
ลาดับ
วัฒนธรรมทางความคิด (Idea)
คาตอบ(จานวนครั้ง)
คาแปล
1
Buddha (20) / Buddhism (6)
พระพุทธเจ้า/พระพุทธศาสนา
2
King (4) / The king (4)
พระมหากษัตริย์

รวม
26
8

จากตารางที่ 4.13 ในคาถาม “เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก” ในส่วน
ของวัฒนธรรมความคิด (Idea) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบพระพุทธเจ้า (Buddha) จานวน 20
ครั้ง พระพุทธศาสนา (Buddhism) จานวน 6 ครั้ง พระมหากษัตริย์ (King) จานวน 8 ครั้ง
ตารางที่ .4.14 จั ด หมวดหมู่ คาถามที่ 2 “เมื่ อกล่ าวถึ งประเทศไทย ท่ านนึ กถึ งสิ่ งใดเป็ น สิ่ งแรก”
จาแนกในหมวด “วัฒนธรรมด้านปทัสถาน”
ลาดับ

คาถามที่ 2 : เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก
วัฒนธรรมด้านปทัสถาน (Norms)
คาตอบ(จานวนครั้ง)
คาแปล

รวม

Smile (40)/ Smile process (2) / Lots of
smile (2)/ Every people smile (2)/ The
land of smile (2)

รอยยิ้ม

เป็นกันเอง

2

Friendly (18)/ People cute friendly (6)
/ Friendly people that image (2)

3
4

Lovely (2)
Free and easy (2) / Freedom(2)

น่ารัก
ความมีอิสระ

2
4

5

Free and easy (2)/ Freedom (2)

ความมีอิสระ

4

6

Nice people (6)

คนไทยเป็นคนดี

6

7

Kind people (6)

คนไทยใจดี

8
9

Beautiful people (2)
คนไทยสวย
Thai people are lovely pretty romantic คนไทยน่ารัก โรแมนติก
(2)
Amazing (2)
น่าอัศจรรย์

6
2
2

1

10

48

26

2
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จากตารางที่ 4.14 ในคาถาม “เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก” ในส่วน
ของ วัฒนธรรมด้านปทัสถาน (Norms) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามตอบ รอยยิ้ม (Smile) จานวน 48
ครั้ง รองลงมาคือ เป็นกัน เอง (Friendly) จานวน 18 ครั้ง คนไทยน่ารักเป็นกันเอง (People cute
friendly) จ านวน 6 ครั้ ง คนไทยเป็ น คนดี (Nice people) จ านวน 6 ครั้ ง คนไทยใจดี (Kind
people) จ านวน 6 ครั้ง อิสรเสรี (Freedom) จานวน 4 ครั้ง คนไทยสวย (Beautiful people)
จานวน 2 ครั้ง คนไทยทุกคนยิ้ม (Every people smile) จานวน 2 ครั้ง ประเทศแห่งรอยยิ้ม (The
land of smile) จานวน 2 ครั้ง ความมี ภาพลักษณ์ของคนไทยคือ เป็นกันเอง (Friendly people
that image) จานวน 2 ครั้ง น่ารัก (Lovely) จานวน 2 คนไทยน่ารักโรแมนติก (Thai people are
lovely pretty romantic) จานวน 2 ครั้ง และ น่าอัศจรรย์ (Amazing) จานวน 2 ครั้ง
ตารางที่ .4.15 จั ดหมวดหมู่ ค าถามที่ 2 “เมื่ อ กล่ าวถึ งประเทศไทย ท่ านนึ กถึ งสิ่ งใดเป็ น สิ่ งแรก”
จาแนกในหมวด “วัฒนธรรมทางวัตถุ”
คาถามที่ 2 : เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material)
คาตอบ(จานวนครั้ง)
คาแปล
Bangkok (12)
กรุงเทพฯ
Jewelry (2) / Ring (2)
เครื่องประดับ
Food (50)
อาหาร
Language (4)
ภาษา
Beautiful city (8)
เมืองสวยงาม
Temple (24)
วัด
TukTuk (2)
รถตุ๊ก ๆ
Boxing (2)
มวยไทย
Place (4)
สถานที่
Bar (6)
บาร์
Pattaya (16)
พัทยา
Tourism (2)
ทัวร์
Songkran’s day (2)
วันสงกรานต์
Phuket (2)
ภูเก็ต

รวม
12
4
50
4
8
24
2
2
4
6
16
2
2
2

จากตารางที่ 4.15 ในคาถาม “เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก” ใน
ส่วนของ วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบอาหาร (Food) จานวน 50
ครั้ ง วั ด (Temple) จ านวน 24 ครั้ ง พั ท ยา (Pattaya) จ านวน 16 ครั้ ง กรุ ง เทพฯ (Bangkok)
จานวน 12 ครั้ง เมืองสวยงาม (Beautiful city) จานวน 8 ครั้ง บาร์ (Bar) จานวน 6 ครั้ง ภาษาไทย
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(Language) จานวน 4 ครั้ง สถานที่ (Place) จานวน 4 ครั้ง เครื่องประดับ (Jewelry) จานวน 2 ครั้ง
แหวน (Ring) จานวน 2 ครั้ง รถสามล้อ (TukTuk) จานวน 2 ครั้ง มวยไทย (Boxing) จานวน 2 ครั้ง
ทั ว ร์ (Tourism) จ านวน 2 ครั้ ง วั น สงกรานต์ (Songkran’s day) จ านวน 2 ครั้ ง และ ภู เก็ ต
(Phuket) จานวน 2 ครั้ง
ตารางที่ .4.16 จั ด หมวดหมู่ คาถามที่ 2 “เมื่ อกล่ าวถึ งประเทศไทย ท่ านนึ กถึ งสิ่ งใดเป็ น สิ่ งแรก”
จาแนกในหมวด “วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ”
คาถามที่ 2 : เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก
ลาดับ
วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ (Etc.)
คาตอบ (จานวนครั้ง)
คาแปล
1
Elephant (20)
ช้าง
2
Beach (56) / Nice beach (3) / Beautiful
ชายหาด
beaches (3) / Golden beach (2)
3
Hot (12) / weather Hot (18) / Very
อากาศร้อน,ความร้อน
hot(10) / weather Very hot (10) /
So hot (16)
4
Weather (12) / Good weather (14)
อากาศ
5
Sea (16) / Very blue sea (2)
ทะเล / ทะเลสีฟ้า
6
Beautiful (16)
สวยงาม
7
Beautiful country (14)
ประเทศไทยสวยงาม
8
The place(2) / Beautiful place(2) / Good เป็นสถานที่ที่ดีและสวยงาม
place(2) / Place in good (2)
9
Cheap holiday (3)
ประเทศไทยถูกและดีสาหรับวันหยุด
10
Sun (8) / Sun hot (2)
พระอาทิตย์

รวม
20
56
66

26
18
16
14
8
3
10

11

Sunshine (8)

แสงอาทิตย์

8

12

Land of sunshine (2)

ดินแดนแห่งแสงอาทิตย์

2

13

Heaven on earth (4)

สวรรค์บนดิน

4

14

Relax (4) / Relax atmosphere (4)

ผ่อนคลาย

4

15

Clam (2) / Good clam (2)

ความสงบ

4

16

Culture (6) / Thai culture (2)

วัฒนธรรม

8

17

Warm (4) /Very warm (2)

อบอุ่น

6
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คาถามที่ 2 : เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก (ต่อ)
ลาดับ
วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ (Etc.)
คาตอบ (จานวนครั้ง)
คาแปล
18
Amazing (4)
น่าอัศจรรย์

รวม
4

19

Islands (4)

เกาะ

4

20

Happy (4)

มีความสุข

4

21

Natural (6)/ Tree (2) /Forest (2)

ธรรมชาติ

10

22

ดินแดนมหัศจรรย์

2

23

Wonderful land future (2) / Dream
world (2)
Fruit (4)

ผลไม้

4

24

Unorganized (2)

ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

2

25

Exotic (2)

แปลก

2

26

Erotica (2)

ยั่วยวน

2

27
28

Colors (2)
Sky (2)

ความมีสีสัน
ท้องฟ้า

2
2

29

Sea food (2)

อาหารทะเล

2

30

Flowers (2)

ดอกไม้

2

31

love (2)

ความรัก

2

32

Image (6)

ภาพลักษณ์ของประเทศไทย

6

33

Good (2)

ดี

2

34

People (6)

ชาวไทย

6

35

Thai Women (8)

ผู้หญิงไทย

8

36

In 2001 (2)

ในปี 2001

2

37

20/02/2013 (2)

20/02/2013

2

38

Love to baby (2)

*

2

39

King to baby (2)

*

2

40

Easy going (2)

เดินทางมาง่าย

2

41

I need more room in island. (2)

ฉันต้องการมีห้องในเกาะ

2

104

คาถามที่ 2 : เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก (ต่อ)
ลาดับ
วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ (Etc.)
คาตอบ (จานวนครั้ง)
คาแปล
42
Tropical country (2)
เมืองร้อน

รวม
2

43

The best and very intelligent (2)

ประเทศไทยดีและฉลาดที่สุด

2

44
45

Many people are very happy without
much money. (2)
Hot good smell. (2)

ผู้คนมากมายมีความสุขมากแม้ไม่ต้องมีเงิน 2
จานวนมาก
*
2

46

Ohlala very nice (2)

*

47

First city visited was Patthaya. First
impression-a bit dirty streets, with
unpleasant smell. But after 3 day I
don't notice it any more. Now, many
kind and nice people here. (2)

เมืองแรกที่มาคือพัทยา มีความประทับใจ
2
เพียงเล็กน้อยเพราะถนนสกปรกและมีกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ แต่หลังจากนั้นสามวันก็ไม่ได้
สนใจอะไรมาก คนที่นี่มีหลายประเภทและมี
คนดีที่นี่ด้วย

2

หมายเหตุ * ไม่สามารถแปลไทยได้

จากตารางที่ 3.12-3.14 ในคาถาม “เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก”
ในส่วนของวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ (Etc) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบอากาศร้อน,ความร้อน (Hot)
มากที่สุ ด จานวน 66 ครั้ง รองลงมาคือ ชายหาด (Beach) จานวน 56 ครั้ง อากาศ (Weather)
จานวน 26 ครั้ง ช้าง (Elephant) จานวน 18 ครั้ง สวยงาม (Beautiful) จานวน 16 ครั้ง ประเทศ
ไทยสวยงาม(Beautiful country) จานวน 14 ครั้ง สถานที่ท่องเที่ยว (The place) จานวน 14 ครั้ง
ทะเล (Sea) จ านวน 14 ครั้ ง เป็ น สถานที่ที่ดีและสวยงาม (Place in good) จานวน 8 ครั้ง พระ
อาทิตย์ (Sun) จานวน 8 ครั้ง ประเทศไทยถูกและดีสาหรับวันหยุด (Cheap holiday) จานวน 6 ครั้ง
แสงอาทิตย์(Sunshine) จานวน 8 ครั้ง ผู้หญิงไทย (Thai woman) จานวน 8 ครั้ง ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย(Thai image)จานวน 6 ครั้ง วัฒนธรรม (Culture) จานวน 6 ครั้ง ธรรมชาติ (Natural
and Green)จานวน 6 ครั้งชายหาดสวย (Nice beach) จานวน 4 ครั้ง สวรรค์บนดิน (Heaven on
earth) จานวน 4ครั้ง ผ่อนคลาย (Relax) จานวน 4ครั้ง ให้บรรยากาศ ผ่อนคลาย (Beautiful relax)
จานวน4ครั้ง ชาวไทย (People) จานวน 4 ครั้ง อบอุ่น (Warm) จานวน 4 ครั้งน่าทึ่ง (Amazing)
จ านวน 4 ครั้ ง เกาะ (Islands) จ านวน4ครั้ ง เกาะมากมาย (Many islands)จ านวน 4 ครั้ ง มี
ความสุ ข (Happy) จ านวน 4 ครั้ ง ผลไม้ (Fruit) จ านวน 4ครั้ง ช้ า งมากมาย (Many Elephant)
จ านวน 2 ครั้ ง ชายหาดสวยงา (Beautiful beaches) จ านวน 2 ครั้ ง ชายหาดสี ท อง (Golden
beach) จานวน 2 ครั้ง ทะเลร้อน (Hot sea) จานวน 2 ครั้ง ทะเลสีฟ้า (Very blue sea) จานวน2
ครั้ ง พระอาทิ ต ย์ ร้ อ น(Sun hot) จ านวน 2 ครั้ ง ดิ น แดนแห่ งแสงอาทิ ต ย์ (Land of sunshine)
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จานวน 2 ครั้ง ความสงบ(Clam) จานวน 2 ครั้ง สงบดี (Good clam) จานวน 2 ครั้ง วัฒ นธรรม
ไทย (Thai culture) จ านวน 2 ครั้ ง อบอุ่ น มาก ๆ (Very warm) จ านวน 2 ครั้ ง ต้ น ไม้ (Tree)
จานวน 2 ครั้ง ป่า (Forest) จานวน 2 ครั้งดินแดนมหัศจรรย์ (Wonderful land future) จานวน 2
ครั้ง ดินแดนในฝัน (Dream world) จานวน 2 ครั้ง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย (Unorganized) จานวน
2 ครั้งแปลก (Exotic) จานวน2 ครั้ง ยั่วยวน (Erotica) จานวน 2 ครั้ง ความมีสีสัน (Colors) จานวน
2 ครั้ ง ท้ องฟ้ า (Sky) จ านวน 2 ครั้งอาหารทะเล (Sea food) จานวน2 ครั้ง ดอกไม้ (Flowers)
จานวน 2 ครั้งความรัก (love) จานวน 2 ครั้ง ดี (Good) จานวน 2 ครั้ง ชาวไทย (Thai people)
จานวน 2 ครั้ง ในปี 2001 (In 2001) จานวน 2 ครั้ง 20/02/2013 (20/02/2013) จานวน 2 ครั้ง
Love to baby)จานวน 2 ครั้ง King to baby จานวน 2 ครั้ง เดินทางมาง่าย(Easy going.) จานวน
2 ครั้ ง ฉั น ต้ อ งการมี ห้ อ งในเกาะ (I need more room in island) จ านวน 2 ครั้ ง เมื อ งร้ อ น
(Tropical country.) จ าน วน 2 ครั้ ง ป ระเท ศไท ยดี แ ละฉลาดที่ สุ ด (The best and very
intelligent.) จ านวน 2 ครั้ ง ผู้ ค นมากมายมี ค วามสุ ข มากแม้ ไม่ ต้ อ งมี เงิ น จ านวนมาก (Many
people are very happy without much money.) จ านวน 2 ครั้ง เมื อ งแรกที่ ม าคื อ พั ท ยา มี
ความประทับใจเพียงเล็กน้อยเพราะถนนสกปรกและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ แต่หลังจากนั้นสามวันก็
ไม่ได้สนใจอะไรมาก คนที่นี่มีหลายประเภท ( First city visited was Patthaya. First impressiona bit dirty streets, with unpleasant smell. But after 3 day I don't notice it any more.
Now, many kind and nice people here.) จ านวน 2 ครั้ ง ความร้ อ นมี ก ลิ่ น ที่ ดี (Hot good
smell.) จานวน 2 ครั้ง Ohlala very nice จานวน 2 ครั้ง
ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบ
จากการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพของผู้ ต อบแบบสอบถามในค าถาม“หากต้ อ งการ
ออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย “ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด ”
และ“เมื่อกล่าวถึงประเทศไทยท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก”ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถจัด
อันดับเอกลักษณ์ไทย ในสายตาชาวต่างชาติ โดยแบ่งตามหลักการทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรม
ความคิด (Idea) วัฒ นธรรมด้านปทัสถาน (Norms) วัฒ นธรรมทางวัตถุ (Material) และอื่น ๆ โดย
นามาจัดเพียงสามอันดับที่ พบความถี่ ในการตอบแบบสอบถาม ผลวิเคราะห์ข้อมูลแสดงรายละเอียด
ในตารางดังนี้

106

ตารางที่ 4.17 การจั ดอัน ดับ ความถี่ : คาถามที่ 1 “หากต้อ งการออกแบบของที่ระลึ กเพื่ อสื่ อถึ ง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด”

อันดับ
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3

คาถามที่ 1 : หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด
วัฒนธรรมด้าน
วัฒนธรรมด้าน
วัฒนธรรมทางวัตถุ เอกลักษณ์ไทยใน
ความคิด (Idea)
ปทัสถาน (Norms)
(material)
ด้านอื่นๆ (Etc.)
Buddha (16)
Smile (17)
Temple (42)
Elephant (60)
King (12)
Friendly (8)
Food (34)
Culture (36)
Religion (4)
Thai Dance (6)
Place (2)
Beach (34)

จากตารางที่ 3.15 พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทาแบบสอบถามในคาถาม “หาก
ต้องการ ออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่ อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความ
เป็ น ไทย ได้ดี ที่ สุ ด ” ผู้ วิจั ย สามารถจัด อัน ดับ ค าตอบโดยแบ่ งตามวัฒ นธรรมด้ านความคิด (Idea)
วั ฒ นธรรมด้ า นปทั ส ถาน (Norms) และวั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ (Material) ที่ ผู้ ต อบแบบสอบถาม
ชาวต่างชาติเห็นว่าเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย และควรนามาออกแบบในของที่ระลึกมาก
ที่สุด อันดับที่ 1 คือ วัฒ นธรรมทางวัตถุ (Material) เช่น วัด (Temple) อาหารไทย (Food) และ
สถานที่ท่องเที่ยว (place) เป็นต้น อันดับที่ 2 คือ วัฒนธรรมด้านความคิด (Idea) เช่น พระพุทธเจ้า
(Buddha) พระมหากษัตริย์ (King) และศาสนา (Religion) เป็นต้น อันดับที่ 3 คือ วัฒ นธรรมด้าน
ปทัสถาน (Norms) เช่น รอยยิ้ม (Smile) ความเป็นมิตร (Friendly) และราไทย (Thai Dance) เป็น
ต้น และนอกจากวัฒนธรรมทั้ง 3 ด้านนี้ยังมีเอกลักษณ์ไทยในด้านอื่นๆ (Etc.) ที่สามารถบ่งบอก ถึง
เอกลักษณ์ไทยได้มากที่สุด เช่น ช้าง (Elephant) วัฒนธรรม (Culture) และ ชายหาด (Beach)
เป็นต้น
ตารางที่ 4.18 การจัดอันดับความถี่ : คาถามที่ 2 “เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านคิดถึงสิ่งใด
เป็นสิ่งแรก”
อันดับ
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3

คาถามที่ 2 : เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านคิดถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก
วัฒนธรรมด้าน
วัฒนธรรมด้าน
วัฒนธรรมทางวัตถุ
ความคิด (Idea)
ปทัสถาน (Norms)
(material)
Buddha (20)
Smile (44)
Food (50)
King (8)
Friendly (18)
Temple (24)
Buddhism (6)
Kind (6)
Pattaya (16)

เอกลักษณ์ไทยใน
ด้านอื่นๆ (Etc.)
Hot (66)
Beach (56)
Weather (26)

จากตารางที่ 4.18 พบว่า การวิเคราะห์ ข้อมูล จากการทาแบบสอบถามในคาถาม “เมื่อ
กล่ าวถึง ประเทศไทย ท่านคิ ดถึงสิ่ งใดเป็ นสิ่ งแรก” ผู้ วิจัยสามารถจัดอัน ดับ คาตอบโดยแบ่ งตาม
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วัฒนธรรมด้านความคิด (Idea) วัฒนธรรมด้านปทัสถาน (Norms) และวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material)
ที่ผู้ ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติเห็ นว่า เป็นวัฒ นธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ไทย และควรนามา
ออกแบบในของที่ระลึกมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ วัฒ นธรรมทางวัตถุ (Material) เช่น อาหารไทย
(Food) วั ด (Temple) และเมื อ งพั ท ยา (Pattaya) เป็ น ต้ น อั น ดั บ ที่ 2 วั ฒ นธรรมด้ า นปทั ส ถาน
(Norms) เช่น รอยยิ้ม (Smile) ความเป็นมิตร (Friendly) และความใจดี (Kind) เป็นต้น อันดับที่ 3
คือ วัฒนธรรมด้านความคิด (Idea) เช่น พระพุทธเจ้า (Buddha) พระมหากษัติย์ (King) และศาสนา
พุทธ (Buddhism) เป็นต้น และนอกจากวัฒนธรรมทั้ง 3 ด้านนี้ยังมีเอกลักษณ์ไทยในด้านอื่นๆ (Etc.)
ที่สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ไทยได้มากที่สุด เช่น ความร้อน (hot) ชายหาด (Beach) และ อากาศ
(Weather) เป็นต้น
4.1.3 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึก
การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค เพื่อพิจารณาพฤติกรรมการซื้อ
ของที่ ระลึ กคณะผู้ วิจั ยได้แบ่ งหั วข้อการวิจัยเป็น 5 หั วข้อ ได้แก่ รูปแบบบุ คลิ กภาพ ประเภทสิ นค้ า
คุณลักษณะของที่ระลึก วัตถุประสงค์ในการซื้อ สถานที่เลือกซื้อ และราคาที่เลือกซื้อ แสดงรายละเอียด
ในตารางดังนี้
ตารางที่ .4.19 แสดงจ านวนและค่ าร้อยละของพฤติ กรรมการซื้ อของที่ ระลึ ก จ าแนกตามรู ปแบบ
บุคลิกภาพ
รูปแบบบุคลิกภาพ
จานวน.(คน)
ร้อยละ
1.Pretty & Romantic
54
13.50
2. Casual & Natural
137
34.25
3. Elegant
15
3.75
4. Chic & Cool Casual
36
9.00
5. Dynamic
47
11.75
6. Gorgeous & Classic
20
5.00
7. Smart & Formal
42
10.50
8. Modern
49
12.25
รวม

400

100.00

จากตารางที่ 4.19 พบว่า รูปแบบบุคลิกภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของพฤติกรรมการซื้อ
ของที่ระลึกมากที่สุด คือ Casual & Natural จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมา คือ
Pretty & Romantic จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และ Modern จานวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.25
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ตารางที่.4.20 แสดงจานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามประเภทสินค้าที่
ท่านต้องการ
ประเภทสินค้า
จานวน.(คน)
ร้อยละ
39.25
1. Small decorative item for home or office
157
12.50
2. Working - Men Gifts
50
10.00
3. Working - Women Gifts
40
5.75
4. Jewellery set gift box
23
9.00
5. Small Jewellery
36
8.25
6. Accessories
33
5.50
7. Mobile accessories
22
9.75
8. Others
39
รวม

400

100.00

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามประเภท
สินค้าที่ต้องการมากที่สุด คือ Small decorative item for home or office จานวน 157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.25 รองลงมา คือ Working - Men Gifts จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ
Working - Women Gifts จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00
ตารางที่.4.21 แสดงจานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามคุณลักษณะของ
ที่ต้องการซื้อ
คุณลักษณะของที่ระลึกที่ต้องการ
จานวน(คน) ร้อยละ
1. สินค้าแสดงถึง “เอกลักษณ์ไทย”

166

41.50

2. สินค้า “หายาก มีเฉพาะพื้นที่”

29

7.25

3. สินค้าผลิตด้วยความละเอียดเป็น “งานฝีมือที่ประณีต”

62

15.50

4. สินค้ามีรูปแบบที่ “แปลกใหม่ ต่างกับสินค้าที่ขายในพื้นที่
เดียวกัน”

34

8.50

5. สินค้ามีรูปแบบที่ “สวยงาม - ถูกใจ”

92

23.00

6. สินค้ามีคุณภาพ วัตถุดิบมีคุณภาพตามมาตรฐานและมาจากแหล่ง
มีชื่อเสียง

17

4.25

รวม

400

100.00
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จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตาม
ลักษณะที่ต้องการซื้อมากที่สุด คือสินค้าแสดงถึง “เอกลักษณ์ไทย” จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ
41.50 รองลงมา คือ สินค้ามีรูปแบบที่ “สวยงาม - ถูกใจ” จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และ
สินค้าที่เป็น “งานฝีมือที่ประณีต” จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50
ตารางที่.4.22 แสดงจานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามวัตถุประสงค์
ในการซื้อ
วัตถุประสงค์ในการซื้อ
จานวน.(คน)
ร้อยละ
1. เพื่อเก็บสะสมส่วนตัว
2. เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก
3. เพื่อระลึกถึงสถานที่ที่ได้มาท่องเที่ยว
4. เพื่อความคุ้มค่า เช่น ปริมาณน้าหนักของสินค้าต่อราคาขาย
5. เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น ความเชื่อต่างๆ
รวม

95
195
74
24
12

23.80
48.70
18.50
6.00
3.00

400

100.00

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามวัตถุประสงค์ใน
การซื้อมากที่สุด คือ เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก จานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 รองลงมา
คือเพื่อเก็บสะสมส่วนตัว จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 และ เพื่อระลึกถึงสถานที่ที่ได้มา
ท่องเที่ยว จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50
ตารางที่.4.23 แสดงจานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามสถานที่เลือกซื้อ
สถานที่เลือกซื้อ
จานวน.(คน)
ร้อยละ
ตลาด /ถนนคนเดิน/ไนท์บาร์ซา
ร้านค้าปลอดภาษี
ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม/ที่พัก
ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป

214
30
103
6
47

53.50
7.50
25.75
1.50
11.75

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามสถานที่
เลือกซื้อมากที่สุด คือตลาด /ถนนคนเดิน/ไนท์บาร์ซา จานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมา
คือห้างสรรพสินค้า จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 และ ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป จานวน 47
คน คิดเป็นร้อยละ 11.75
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ตารางที่.4.24 แสดงจานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามราคาที่เลือกซื้อ
ราคาที่เลือกซื้อ
จานวน.(คน)
ร้อยละ
น้อยกว่า 2,000 บาท
2,001-4,000 บาท
4,001 - 6,000 บาท
6,001 - 8,000 บาท
8,001 - 10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท

201
91
55
18
13
22

50.25
22.75
13.75
4.50
3.25
5.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามราคาที่เลือกซื้อของที่ระลึกมากที่สุด
คือ น้อยกว่า 2,000 บาท จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 รองลงมา คือ 2,001-4,000 บาท
จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 และ 4,001 - 6,000 บาท จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75
สามารถสรุปผลข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี้
- รูปแบบบุคลิกภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกมากที่สุด คือ
Casual & Natural จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25
- ผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามประเภทสินค้าที่ต้องการมาก
ที่สุด คือ Small decorative item for home or office จานวน 157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.25
- ผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามลักษณะที่ต้องการซื้อมากที่สุด
คือ สินค้าแสดงถึง “เอกลักษณ์ไทย” จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50
- ผู้ตอบแบบสอบถามการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามวัตถุประสงค์ในการซื้อมากที่สุด คือ เพื่อ
เป็นของขวัญหรือของฝาก จานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70
- ผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกจาแนกตามสถานที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ
ตลาด /ถนนคนเดิน/ไนท์บาร์ซา จานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50
- ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามราคาที่เลือกซื้อของที่ระลึกมากที่สุด คือ น้อยกว่า 2,000 บาท
จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25
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4.1.4 สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึก ที่จาแนกเป็น รูปแบบบุคลิกภาพ ประเภทสินค้า คุณลักษณะของที่ระลึก
วัตถุประสงค์ในการซื้อ สถานที่เลือกซื้อ และราคาที่เลือกซื้อ กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่จาแนกออกเป็น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ต่อเดือน
และการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย แต่เนื่องจากผู้วิจัยต้องการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามช่วงอายุเพื่อดูความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ทาให้เลือก
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เฉพาะกลุ่มอายุเท่านั้น ดังตาราง
1) บุคลิกภาพ
ตารางที่ 4.25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านบุคลิกภาพกับอายุ
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
64.016a
58.090
50.750
c

1.430

28
28

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000
.001

1

.232

df

Monte Carlo Sig. (2-sided)
95% Confidence Interval
Sig.
Lower Bound
Upper Bound
.000b
.000
.000
.002b
.001
.002
b
.001
.000
.002
b

.239

.231

235

a. 20 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .27.
b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1140193595.
c. The standardized statistic is 1.196.

.248

Monte Carlo Sig. (1-sided)
95% Confidence Interval
Sig.
Lower Bound
Upper Bound

b

.118

.112

.125

112

1) บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ
Pretty & Romantic
Casual & Natural
Elegant
Chic & Cool Casual
Dynamic
Gorgeous & Classis
Dandy & Formal
Modern
รวมทั้งสิ้น

ต่ากว่า 20 ปี
0
0.00%
2
0.50%
0
0.00%
0
0.00%
2
0.50%
0
0.00%
2
0.50%
8
2.00%
14
3.50%

20 – 29 ปี
24
6.00%
26
6.50%
7
1.75%
12
3.00%
2
0.50%
0
0.00%
5
1.25%
5
1.25%
81
20.25%

อายุ
30 - 39 ปี
13
3.25%
50
12.50%
4
1.00%
8
2.00%
10
2.50%
2
0.50%
8
2.00%
14
3.50%
109
27.25%

รวมทั้งสิ้น
40 – 49 ปี
17
4.25%
22
5.50%
2
0.50%
4
1.00%
17
4.25%
7
1.75%
8
2.00%
5
1.25%
82
20.50%

50 ปีขึ้นไป
7
1.75%
42
10.50%
2
0.50%
12
3.00%
17
4.25%
5
1.25%
17
4.25%
12
3.00%
114
28.50%

61
15.25%
142
35.50%
15
3.75%
36
9.00%
48
12.00%
14
3.50%
40
10.00%
44
11.00%
400
100%
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จากตารางที่ 4.25 พบว่า รูปแบบบุคลิกภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุที่เลือกซื้อของที่ระลึกมากที่สุด คือ อายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
28.50โดยมีบุคลิกภาพแบบ Casual & Natural คิดเป็นร้อยละ10.50 รองลงมา คืออายุ 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.25 โดยมีบุคลิกภาพแบบ Casual &
Natural คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ อายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.50 โดยมีบุคลิกภาพแบบ Casual & Natural คิดเป็นร้อยละ 5.50
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
30.241a
34.979
25.529
c

.335

28
28

Asymp. Sig.
(2-sided)
.352
.170

1

.563

df

Monte Carlo Sig. (2-sided)
95% Confidence Interval
Sig.
Lower Bound
Upper Bound
.351b
.342
.361
b
.247
.239
.256
.504b
.494
.514
b

.562

.552

235

a. 26 cells (65.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .27.
b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1140193595.
c. The standardized statistic is .579.

.571

Monte Carlo Sig. (1-sided)
95% Confidence Interval
Sig.
Lower Bound
Upper Bound

b

.277

.268

.286
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2) ประเภทสินค้า
ตารางที่ 4.26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกด้านประเภทสินค้ากับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
ประเภทสินค้า
Small decorative item for home or office
(Knickknack)
Working - Men Gifts
Working - Women Gifts
Jewelry set gift box
Small Jewelry
Accessories
Mobile accessories
Other
รวมทั้งสิ้น

ต่ากว่า 20 ปี
10
2.50
0
0.00%
0
0.00%
4
1.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
14
3.50%

20 – 29 ปี
38
9.50
7
1.75%
8
2.00%
7
1.75%
7
1.75%
5
1.25%
5
1.25%
4
1.00%
81
20.25%

อายุ
30 - 39 ปี
39
9.75
17
4.25%
16
4.00%
4
1.00%
14
3.50%
7
1.75%
0
0.00%
14
3.5%
111
27.25%

รวมทั้งสิ้น
40 – 49 ปี
42
10.50
12
3.00%
7
1.75%
5
1.25%
5
1.25%
4
1.00%
0
0.00%
7
1.75%
82
20.50%

50 ปีขึ้นไป
54
13.50
12
3.00%
8
2.00%
7
1.75%
6
1.50%
5
1.25%
8
2.00%
12
3.00%
112
28.00%

183
46.00
48
12.00%
39
9.75%
27
6.75%
32
8.00%
21
5.25%
13
3.25%
37
9.25%
400
100%
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จากตารางที่ 4.26 พบว่า ประเภทของสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุที่เลือกซื้อของที่ระลึกมากที่สุด คือ อายุ50 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ
28.00โดยเลือกประเภทสินค้าแบบ Small decorative item for home or office (Knickknack) คิดเป็นร้อยละ13.50 รองลงมา คืออายุ 30 - 39 ปี คิดเป็น
ร้อยละ27.25 โดยเลือกประเภทสินค้าแบบ Small decorative item for home or office (Knickknack) คิดเป็นร้อยละ 9.75 และ อายุ 40 – 49 ปี คิดเป็น
ร้อยละ20.50 โดยเลือกประเภทสินค้าแบบ Small decorative item for home or office (Knickknack ) คิดเป็นร้อยละ10.50
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
17.214a
17.446
16.542
c

1.158

20
20

Asymp. Sig.
(2-sided)
.639
.624

1

.282

df

Monte Carlo Sig. (2-sided)
95% Confidence Interval
Sig.
Lower Bound
Upper Bound
.643b
.634
.653
.721b
.712
.730
b
.631
.621
.640
b

.291

.282

235

a. 16 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .24.
b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1140193595.
c. The standardized statistic is -1.076.

.300

Monte Carlo Sig. (1-sided)
95% Confidence Interval
Sig.
Lower Bound
Upper Bound

b

.146

.139

.153
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3) คุณลักษณะของทีร่ ะลึก
ตารางที่ 4.27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกด้านคุณลักษณะของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
คุณลักษณะของที่ระลึก
สินค้าแสดงถึง “เอกลักษณ์ไทย”
สินค้า “หายาก มีเฉพาะพื้นที”่
สินค้าผลิตด้วยความละเอียดเป็น “งานฝีมือที่ประณีต”
สินค้ามีรูปแบบที่
“แปลกใหม่ ต่างกับสินค้าทีข่ ายในพื้นที่เดียวกัน”
สินค้ามีรูปแบบที่ “สวยงาม - ถูกใจ”
สินค้ามีคุณภาพ วัตถุดิบมีคุณภาพตามมาตรฐาน
และมาจากแหล่งมีชื่อเสียง
รวมทั้งสิ้น

ต่ากว่า 20 ปี

20 – 29 ปี

5
1.25%
0
0.00%
5
1.25%
2
0.50%

39
9.75%
8
2.00%
12
3.00%
2
0.50%

2
0.50%
0
0.00%
14
3.50%

17
4.25%
2
0.50%
80
20.00%

อายุ
รวมทั้งสิ้น
30 - 39 ปี 40 – 49 ปี
50 ปีขึ้นไป
44
40
60
188
11.00%
10.00%
15.00%
47.00%
5
5
12
30
1.25%
1.25%
3.00%
7.50%
12
12
14
55
3.00%
3.00%
3.50%
13.75%
12
7
8
31
3.00%
1.75%
2.00%
7.75%
34
8.50%
4
1.00%
111
27.75%

12
3.00%
4
1.00%
80
20.00%

17
4.25%
4
1.00%
115
28.75%

82
20.50%
14
3.50%
400
100%
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จากตารางที่ 4.27 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุที่เลือกซื้อของที่ระลึกมากที่สุด คือ อายุ50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.75 คุณลักษณะของที่
ระลึก ที่เลือกคือ สินค้าแสดงถึง “เอกลักษณ์ไทย”คิดเป็นร้อยละ15.00รองลงมา คืออายุ 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ27.75 ที่เลือกคือ สินค้าแสดงถึง
“เอกลักษณ์ไทย”คิดเป็นร้อยละ11.00 และอายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ20.00 ที่เลือกคือ สินค้าแสดงถึง “เอกลักษณ์ไทย”คิดเป็นร้อยละ 15.00
4) วัตถุประสงค์ในการซื้อ
ตารางที่ 4.28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกด้านวัตถุประสงค์การซื้อกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
วัตถุประสงค์การซื้อ
เพื่อเก็บสะสมส่วนตัว
เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก
เพื่อระลึกถึงสถานที่ที่ได้มาท่องเที่ยว
เพื่อความคุ้มค่า
เช่น ปริมาณน้าหนักของสินค้าต่อราคาขาย
เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
เช่น ความเชื่อต่างๆ
รวมทั้งสิ้น

ต่ากว่า 20 ปี
2
0.50%
7
1.75%
5
1.25%
0
0.00%
0
0.00%
14
3.50%

20 – 29 ปี
25
5.50%
34
8.50%
14
3.50%
8
2.00%
2
0.50%
80
2.00%

อายุ
30 - 39 ปี
31
7.75%
54
13.50%
12
3.00%
8
2.00%
5
1.25%
110
27.50%

รวมทั้งสิ้น
40 – 49 ปี
17
4.25%
41
10.00%
15
3.75%
4
1.25%
4
1.00%
81
20.25%

50 ปีขึ้นไป
34
8.50%
60
15.00%
17
4.25%
4
1.00%
0
0.00%
115
28.75%

106
26.5%
196
48.75%
63
15.75%
24
6.25%
11
2.75%
400
100%
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จากตารางที่ 4.28 พบว่า วัตถุประสงค์การซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุที่เลือกซื้อของที่ระลึกมากที่สุด คือ อายุ50 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 28.75 โดยมีวัตถุประสงค์การซื้อ เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก คิดเป็นร้อยละ15.00 รองลงมา คืออายุ 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ27.50
โดยมีวัตถุประสงค์การซื้อ เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก คิดเป็นร้อยละ.13.50 และ อายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.25 โดยมีวัตถุประสงค์การซื้อ
เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก คิดเป็นร้อยละ10.00

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
12.843a
13.053
10.966
c

.550

16
16

Asymp. Sig.
(2-sided)
.684
.669

1

.458

df

Monte Carlo Sig. (2-sided)
95% Confidence Interval
Sig.
Lower Bound
Upper Bound
.676b
.667
.685
.762b
.754
.771
.798b
.790
.806
b

.484

.474

235

a. 15 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .14.
b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1140193595.
c. The standardized statistic is -.742.

.494

Monte Carlo Sig. (1-sided)
95% Confidence Interval
Sig.
Lower Bound
Upper Bound

b

.244

.235

.252
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5) สถานที่เลือกซื้อ
ตารางที่ 4.29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกด้านสถานที่เลือกชื้อกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
สถานที่เลือกชื้อ
ตลาด /ถนนคนเดิน/ไนท์บาร์ซา
ร้านค้าปลอดภาษี
ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม/ที่พัก
ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

ต่ากว่า 20 ปี
8
2.00%
0
0.00%
4
1.00%
0
0.00%

20 – 29 ปี
49
12.25%
7
1.75%
17
4.25%
0
0.00%

อายุ
30 - 39 ปี
63
15.75%
7
1.75%
31
7.75%
0
0.00%

2
0.50%
14
3.50%

7
1.75%
80
20.0%

10
2.50%
111
27.75%

รวมทั้งสิ้น
40 – 49 ปี
44
11.00%
5
1.25%
19
4.75%
5
1.25%

50 ปีขึ้นไป
78
19.50%
5
1.25%
24
6.00%
2
0.50%

243
60.50%
24
6.00%
94
23.75%
7
1.75%

8
2.00%
82
20.25%

5
1.25%
114
28.50%

32
8.00%
400
100.0%

จากตารางที่ 4.29 พบว่า สถานที่เลือกชื้อของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุที่เลือกซื้อของที่ระลึกมากที่สุด คือ อายุ50 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 28.50 โดยสถานที่เลือกชื้อตลาด /ถนนคนเดิน/ไนท์บาร์ซา คิดเป็นร้อยละ19.50 รองลงมา คืออายุ 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ27.75
โดยสถานที่เลือกชื้อตลาด /ถนนคนเดิน/ไนท์บาร์ซาคิดเป็นร้อยละ15.75และ อายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.25 โดยสถานที่เลือกชื้อตลาด /ถนนคนเดิน/
ไนท์บาร์ซา คิดเป็นร้อยละ11.00
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
16.834a
19.822
16.170
c

1.708

20
20

Asymp. Sig.
(2-sided)
.664
.469

1

.191

df

Monte Carlo Sig. (2-sided)
95% Confidence Interval
Sig.
Lower Bound
Upper Bound
.668b
.659
.677
.578b
.568
.588
.655b
.645
.664
b

.200

.192

235

a. 18 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .27.
b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1140193595.
c. The standardized statistic is 1.307.

.208

Monte Carlo Sig. (1-sided)
95% Confidence Interval
Sig.
Lower Bound
Upper Bound

b

.097

.091

.103
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6) ราคาที่เลือกซื้อ
ตารางที่ 4.30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกด้านราคาที่เลือกชื้อกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
ราคาที่เลือกชื้อ
ต่ากว่า 20 ปี
น้อยกว่า 2,000 บาท
2,001-4,000 บาท
4,001 - 6,000 บาท
6,001 - 8,000 บาท
8,001 - 10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

8
2.00%
2
1.00%
4
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00 %
14
3.50%

20 – 29 ปี
41
10.25%
19
2.00%
8
1.00%
4
0.75%
5
0.50%
4
1.00%
80
17.00%

อายุ
30 - 39 ปี
61
15.25%
26
2.00%
8
2.00%
8
0.50%
2
1.25%
5
1.25%
111
27.50%

รวมทั้งสิ้น
40 – 49 ปี
46
10.00%
31
4.75%
19
1.25%
5
1.25%
5
1.25%
5
1.25%
82
23.50%

50 ปีขึ้นไป
46
11.50%
31
4.75%
19
1.25%
5
1.25%
5
2.00%
8
2.00%
114
28.50%

204
49.00%
88
14.50%
54
5.50%
17
3.75%
14
5.00%
22
5.50%
400
100.0%

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ราคาที่เลือกชื้อของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุที่เลือกซื้อของที่ระลึกมากที่สุด คือ อายุ50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
28.50 โดยราคาที่เลือกชื้อน้อยกว่า 2,000 บาทคิดเป็นร้อยละ11.50 รองลงมา คืออายุ 30 - 39 ปีคิดเป็นร้อยละ 27.50 โดยราคาที่เลือกชื้อน้อยกว่า 2,000
บาท คิดเป็นร้อยละ15.25 และ อายุ40 – 49 ปีคิดเป็นร้อยละ 23.50 โดยราคาที่เลือกชื้อน้อยกว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ10.00
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7) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
สามารถแบ่งกลุ่มทางการตลาดจากข้อมูลความสัมพันธ์ข้างต้น ได้ 5 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 นักท่องเที่ยวต่างชาติ : อายุต่ากว่า 20 ปี
จัดเป็นกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวที่มีจานวนอันดับต่าสุด/ อันดับที่ 3 จากทั้งหมด 3 อันดับ คือ มีจานวน 14 คนจากประชาการทั้งหมด 400 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.50
ตารางที่ 4.31 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ : กลุ่มที่ 1 (อายุต่ากว่า 20 ปี)
อายุต่ากว่า 20 ปี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับ อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
1.บุคลิกภาพ
Modern
Casual & Natural
ไม่มี
Dynamic
Dandy & Formal
2.ประเภทของสินค้า
Small decorative item for
Jewelry set gift box
ไม่มี
home or office (Knickknack)
3.คุณลักษณะของที่ระลึก
สินค้าแสดงถึง “เอกลักษณ์ไทย” สินค้ามีรูปแบบที่ “แปลกใหม่ ต่างกับ
สินค้าผลิตด้วยความละเอียดเป็น สินค้าที่ขายในพื้นที่เดียวกัน”
“งานฝีมือที่ประณีต”
สินค้ามีรูปแบบที่ “สวยงาม - ถูกใจ”
4.วัตถุประสงค์ในการซื้อ
เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก
เพื่อระลึกถึงสถานที่ที่ได้มาท่องเที่ยว เพื่อเก็บสะสมส่วนตัว
5. สถานที่เลือกซื้อ
ตลาด /ถนนคนเดิน/ไนท์บาร์ซา ห้างสรรพสินค้า
ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป
6. ราคาที่เลือกซื้อ
น้อยกว่า 2,000 บาท
4,001 - 6,000 บาท
2,001-4,000 บาท
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กลุ่มที่ 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติ : อายุ 20-29 ปี
จัดเป็นกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวที่มีจานวนประชากรสูงเป็นอันดับที่ 2 จากทั้งหมด 3 อันดับ คือ มีจานวน 80 คนจากประชาการทั้งหมด 400 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.00 โดยมีกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวอันดับที่ 2 อีกหนึ่งกลุ่มคือ กลุ่มอายุ 40 - 49 ปี เนื่องจากมีจานวนประชากรใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 4.32 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ : กลุ่มที่ 2 (อายุ 20-29 ปี)
อายุ 20-29 ปี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับ อันดับที่1
อันดับที่2
อันดับที่3
1.บุคลิกภาพ
Casual & Natural
Pretty & Romantic
Chic & Cool Casual
2.ประเภทของสินค้า

Small decorative item for
home or office (Knickknack)

3.คุณลักษณะของที่ระลึก

สินค้าแสดงถึง “เอกลักษณ์ไทย”

4.วัตถุประสงค์ในการซื้อ
5. สถานที่เลือกซื้อ

เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก
ตลาด /ถนนคนเดิน/ไนท์บาร์ซา

6. ราคาที่เลือกซื้อ

น้อยกว่า 2,000 บาท

Working - Women Gifts

Working - Men Gifts
Jewelry set gift box
Small Jewelry
สินค้ามีรูปแบบที่ “สวยงาม - ถูกใจ” สินค้าผลิตด้วยความละเอียดเป็น
“งานฝีมือที่ประณีต”
เพื่อเก็บสะสมส่วนตัว
เพื่อระลึกถึงสถานที่ที่ได้มาท่องเที่ยว
ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าปลอดภาษี
ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป
2,001-4,000 บาท
4,001 - 6,000 บาท
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กลุ่มที่ 3 นักท่องเที่ยวต่างชาติ : อายุ 30-39 ปี
จัดเป็นกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวที่มีจานวนประชากรสูงเป็นอันดับที่ 1 จากทั้งหมด 3 อันดับ คือ มีจานวน 110 คนจากประชาการทั้งหมด 400 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.50โดยมีกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวอันดับที่ 1 อีกหนึ่งกลุ่มคือ กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี เนื่องจากมีจานวนประชากรใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 4.33 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ : กลุ่มที่ 3 (อายุ 30-39 ปี)
อายุ 30-39 ปี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับ อันดับที่1
อันดับที่2
อันดับที่3
1.บุคลิกภาพ
Casual & Natural
Modern
Dynamic
2.ประเภทของสินค้า
3.คุณลักษณะของที่ระลึก

Small decorative item for
home or office (Knickknack)
สินค้าแสดงถึง “เอกลักษณ์ไทย”

4.วัตถุประสงค์ในการซื้อ
5. สถานที่เลือกซื้อ
6. ราคาที่เลือกซื้อ

เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก
ตลาด /ถนนคนเดิน/ไนท์บาร์ซา
น้อยกว่า 2,000 บาท

Working - Men Gifts

Working - Women Gifts

สินค้ามีรูปแบบที่ “สวยงาม - ถูกใจ” สินค้าผลิตด้วยความละเอียดเป็น
“งานฝีมือที่ประณีต”
สินค้ามีรูปแบบที่ “แปลกใหม่ ต่างกับ
สินค้าที่ขายในพื้นที่เดียวกัน”
เพื่อเก็บสะสมส่วนตัว
เพื่อระลึกถึงสถานที่ที่ได้มาท่องเที่ยว
ห้างสรรพสินค้า
ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป
2,001-4,000 บาท
4,001 - 6,000 บาท
6,001 - 8,000 บาท
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กลุ่มที่ 4 นักท่องเที่ยวต่างชาติ : อายุ 40-49 ปี
จัดเป็นกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวที่มีจานวนประชากรสูงเป็นอันดับที่ 2 จากทั้งหมด 3 อันดับ คือ มีจานวน 82 คนจากประชาการทั้งหมด 400 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.50 โดยมีกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวอันดับที่ 2 อีกหนึ่งกลุ่มคือ กลุ่มอายุ 20 - 29 ปี เนื่องจากมีจานวนประชากรใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 4.34 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ : กลุ่มที่ 4 (อายุ 40-49 ปี)
อายุ 40-49 ปี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับ อันดับที่1
อันดับที่2
อันดับที่3
1.บุคลิกภาพ
Casual & Natural
Pretty & Romantic
Dandy & Formal
Dynamic
2.ประเภทของสินค้า
Small decorative item for
Working - Men Gifts
Working - Women Gifts
home or office (Knickknack)
3.คุณลักษณะของที่ระลึก
สินค้าแสดงถึง “เอกลักษณ์ไทย” สินค้ามีรูปแบบที่ “สวยงาม - ถูกใจ” สินค้ามีรูปแบบที่ “แปลกใหม่ ต่างกับ
สินค้าผลิตด้วยความละเอียดเป็น
สินค้าที่ขายในพื้นที่เดียวกัน”
“งานฝีมือที่ประณีต”
4.วัตถุประสงค์ในการซื้อ
เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก
เพื่อเก็บสะสมส่วนตัว
เพื่อระลึกถึงสถานที่ที่ได้มาท่องเที่ยว
5. สถานที่เลือกซื้อ
ตลาด /ถนนคนเดิน/ไนท์บาร์ซา ห้างสรรพสินค้า
ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป
6. ราคาที่เลือกซื้อ
น้อยกว่า 2,000 บาท
2,001-4,000 บาท
4,001 - 6,000 บาท
6,001 - 8,000 บาท
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กลุ่มที่ 5 นักท่องเที่ยวต่างชาติ : อายุ 50 ปีขึ้นไป
จัดเป็นกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวที่มีจานวนประชากรสูงเป็นอันดับที่ 1 จากทั้งหมด 3 อันดับ คือ มีจานวน 114 คนจากประชาการทั้งหมด 400 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.50โดยมีกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวอันดับที่ 1 อีกหนึ่งกลุ่มคือ กลุ่มอายุ30 - 39 ปี เนื่องจากมีจานวนประชากรใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 4.35 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ : กลุ่มที่ 5 (อายุ 50 ปีขึ้นไป)
อายุ 50 ปีขึ้นไป
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับ อันดับที่1
อันดับที่2
อันดับที่3
1.บุคลิกภาพ
Casual & Natural
Dynamic
Chic & Cool Casual
Dandy & Formal
Modern
2.ประเภทของสินค้า
Small decorative item for
Working - Men Gifts
Working - Women Gifts
home or office (Knickknack)
Mobile accessories
3.คุณลักษณะของที่ระลึก
สินค้าแสดงถึง “เอกลักษณ์ไทย” สินค้ามีรูปแบบที่ “สวยงาม - ถูกใจ” สินค้าผลิตด้วยความละเอียดเป็น
“งานฝีมือที่ประณีต”
4.วัตถุประสงค์ในการซื้อ
เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก
เพื่อเก็บสะสมส่วนตัว
ร้านค้าปลอดภาษี
เพื่อระลึกถึงสถานที่ที่ได้มาท่องเที่ยว
5. สถานที่เลือกซื้อ
ตลาด /ถนนคนเดิน/ไนท์บาร์ซา ห้างสรรพสินค้า
ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป
6. ราคาที่เลือกซื้อ
น้อยกว่า 2,000 บาท
2,001-4,000 บาท
4,001 - 6,000 บาท
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4.2 การศึกษาและวิเคราะห์เอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก
“การเก็บข้อมูลเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก” ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยการจัดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก” จัดการ
ถามประเด็นคาถาม 4 คาถาม ในวันที่ 10 ก.พ. 2558 ณ. ห้อง 509 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจานวน 3 ท่าน
คือ
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกลักษณ์และวัฒนธรรม 1 ท่าน คือ คุณชายพงษ์ นิยมกิจ
(ผู้แทนจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และรองประธานฝ่ายอัญมณีหอการค้าจังหวัดจันทบุรี)
2. นักวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 1 ท่าน คือ ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
(คณะบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา)
3. นักวิชาการด้านการตลาด 1 ท่าน คือ ดร.อารยา สุนทรวิภาต
(อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

ภาพที่ 4.1 งานเสวนาเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก
4.2.1 ผลสรุปเบื้องต้นจากคาถามที่ 1 : เอกลักษณ์ไทยในความคิดของท่านคืออะไร?
เอกลักษณ์ไทย คือ พฤติกรรมของคนไทยในทุกๆวันเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จนกลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและสามารถแยกแยะออกได้ว่าเป็นของไทยที่มีที่เดียวเท่านั้น ทั้งรูปร่าง ลักษณะ
ลวดลายและ การกระทา เช่น การดาเนินชีวิต การไหว้ วิถีชาวบ้าน อาชีพ เครื่องแต่งกาย อาหารและ
สถาปัตยกรรมเป็นต้น นอกจากนี้ เอกลักษณ์ไทยยังคงหมายถึงสิ่งที่บุคคลภายนอกชื่นชมคนไทย
จากสิ่งที่เห็นและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เช่น ช้างไทย หรือ มวยไทย ซึ่งเอกลักษณ์
ไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ
- เอกลักษณ์ไทยในรูปแบบรูปธรรม คือ สิ่งที่เกิดขึ้น สามารถจับต้องได้ สิ่งที่รู้ได้ทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูปเสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย เช่น
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วัดวาอาราม สถาปัตยกรรมต่างๆ อาหาร เครื่องแต่งกาย
- เอกลักษณ์ไทยในรูปแบบนามธรรม
คือ สิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึก อาจเป็นการกระทา
คาพูด หรือความคิด เช่น การยิ้ม การไหว้ วัฒนธรรม วิถีชีวติ มารยาทต่างๆ และการ
อ่อนน้อมถ่อมตน ดังนั้นเอกลักษณ์ไทย จึงมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม และอาจเป็นสิ่งที่
ได้รับการชื่นชมจากบุคคลภายนอก หรือสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจาวันธรรมดา อาจถูก
กลั่นกรองมาตากความรู้สึกของคนไทยเอง หรืออาจมาจากการการมองภาพภายนอกของ
คนอื่นก็ได้
4.2.2 ผลสรุปเบื้องต้นจากคาถามที่ 2 : เอกลักษณ์ไทยที่มีคุณค่า และต้องการนาเสนอให้
ชาวต่างชาติได้รับรู้หรือรู้จักความเป็นไทยคืออะไร?
ประเทศไทยได้ประกาศเอกลักษณ์ไทยอย่างเป็นทางการ มีอยู่ 3 สิ่งด้วยกัน คือ
- ดอกไม้ประจาชาติ คือ ดอกราชพฤกษ์ หรือที่รู้จักกันในดอกคูน
- สัตว์ประจาชาติ คือ ช้าง
- สถาปัตยกรรมประจาชาติ คือ ศาลาไทย
สถานที่ สิ่งของ หรือชีวิตความเป็นอยู่ที่บ่งบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ไทย นั้นยังมีมากมาย ที่
ชาวต่างชาติทราบและยังไม่ทราบ และไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ถ้าถามว่าชาวต่างชาติที่
สนใจมาเที่ยวที่ประเทศไทย อย่างแรกที่อยากมาชม คือ สถาปัตยกรรมต่างๆเช่น โบสถ์ วัด วัง ที่สร้าง
ขึ้นอย่างวิจิตร และสวยงาม ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ไม่มีข้อโต้แย้ง
ในการนาเสนอเอกลักษณ์ไทย ให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก ต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อคนไทย หรือ
เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ชาวต่างชาติยังไม่ได้รับรู้ และเมื่อได้รับชมสิ่งนั้นต้องเป็นที่จดจาไม่มากก็น้อย
อาจจะเป็นเรื่องสถานที่สาคัญ อาหาร วิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ศิลปะการใช้ชีวิต เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม คุณค่าของเอกลักษณ์ไทย ขึ้นอยู่กับคนที่ได้สัมผัสสิ่งนั้น จะซาบซึ้งหรือจด
จาเป็นความทรงจาได้มากน้อยพียงใด เกิดขึ้นจากการทราบถึงคุณค่าในสิ่งนั้น และนั้นเรียกว่า
เอกลักษณ์
4.2.3 ผลสรุปเบื้องต้นจากคาถามที่ 3 : ปัจจุบันของที่ระลึกระดับกลางที่จาหน่ายใน
ท้องตลาด ควรได้รับการปรับปรุงส่วนใดมากที่สดุ ?
ตลาดระดับกลางเป็นตลาดที่มีราคาสินค้าไม่สูงมาก สามารถซื้อสินค้าได้มากกว่าหนึ่งชิ้นขึ้น
ไปเพื่อนาไปเป็นของฝากแก่บุคคลอื่น เช่น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน หรือ หัวหน้างาน จะ
เห็นว่า"คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อ" ดังนั้นของที่ระลึกในตลาดระดับกลางควรมี
4.2.3.1 “ดีไซน์” ที่แตกต่างกันเพราะในปัจจุบันของที่ระลึกมีดีไซน์ที่คล้ายๆกัน ไม่มีสิ่งดึงดูด
ใจ ทาให้ไม่น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว ดังนั้นนักออกแบบควรคานึงถึงว่าจะออกแบบอย่างไรให้ผู้ซื้อ
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สนใจในตัวของที่ระลึกที่ตนเองอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะนาไปฝากบุคคลอื่น และเมื่อผู้รับเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจกับของที่ระลึกนั้น ดังนั้นของที่ระลึกจะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นเห็นแล้ว
สะดุดตาอยากที่จะนาไปฝากผู้อื่นหรืออาจซื้อเก็บเป็นของส่วนตัว
4.2.3.2 “ขนาดและน้าหนัก” ควรเป็นสินค้าที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีน้าหนักที่พอดี ที่
เหมาะกับการซื้อกลับมากกว่าหนึ่งชิ้น เพราะส่วนใหญ่ตลาดระดับกลางลูกค้าที่ไปเที่ยวมักจะไปเป็น
ครอบครัว และขากลับจึงแวะซื้อของที่ระลึกเพื่อฝากคนอื่น และส่วนใหญ่จะไปรถส่วนตัวทาให้มีพื้นที่
ในการเก็บของที่ระลึกน้อยลง ดังนั้นถ้าของที่ระลึกมีขนาดใหญ่และน้าหนักที่เยอะก็จะเป็นอุปสรรค
ต่อการซื้อต่างจากตลาดระดับสูงที่ลูกค้ามักมีอานาจในการซื้อเยอะกว่าและไม่กังวลเรื่องการขนส่ง
เพราะส่วนใหญ่จะนิยมส่งทางเรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น
4.2.3.3 “วัสดุที่นามาใช้” ควรเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ หรือไม่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม และต้องมีประโยชน์ใช้สอยด้วย เพราะบางทีถ้าเป็นของที่ระลึกที่ตั้งโชว์เฉยๆอาจไม่ก่อ
ประโยชน์ให้กับผู้รับ แต่ถ้ามีประโยชน์ใช้สอยผู้รับก็สามารถนามาใช้งานได้ และยังทาให้คนให้รู้สึกดีใจ
ที่ผู้รับใช้ของที่เราซื้อให้ และยังทาให้ผู้ให้รู้ด้วยว่าผู้รับชอบของที่ระลึกที่ซื้อให้เพราะผู้รับนามาใช้งาน
จริง
4.2.3.4 “ราคาและคุณภาพ” ถึงจะเป็นตลาดระดับกลางที่เน้นปริมาณซื้อแล้วไม่ใช่ว่าราคา
จะถูกและคุณภาพต่า แต่ราคาและคุณภาพต้องดีกว่าตลาดระดับล่าง แต่ต้องไม่แพงเหมือนตลาด
ระดับสูง เพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับกลางและก็มักจะซื้อฝากบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือสูง
กว่า น้อยคนที่จะซื้อฝากบุคคลที่ต่ากว่า เช่น ซื้อฝากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน เป็นต้น ดังนั้น
คุณภาพดูภายนอกต้องเหมาะสมกับราคาและระดับของตลาดด้วย จึงจะทาให้เกิดความพึงพอใจทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ
ดังนั้น ของที่ระลึกในตลาดระดับกลางอาจจะต้องมีดีไซน์หรือรูปแบบที่แปลกใหม่ สะดุดตา มี
เอกลักษณ์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และเน้นให้มีประโยชน์ใช้สอยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ มีขนาดและ
น้าหนักรวมถึงราคาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการซื้อและการขนส่งหลายๆชิ้น และสิ่งสาคัญคือคุณภาพที่ผู้
ซื้อต้องแลกมากับการเสียเงินไปอย่างคุ้มค่า เพื่อทาให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย

4.2.4 ผลสรุปเบื้องต้นจากคาถามที่ 4 : ท่านคิดว่างานช่างและงานหัตถกรรมจาเป็น
หรือไม่ สาหรับการผลิตของที่ระลึกในปริมาณมาก?
งานช่าง งานหัตถกรรม เป็นงานที่ทรงคุณค่าและทาราคาได้ เพราะเป็นงานแฮนเมด ดังนั้นจึง
เหมาะกับตลาดระดับสูง เพราะมีความประณีต ใช้เวลาทานาน งานแต่ละชิ้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และของที่ทาขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นมีจานวนน้อยหรืออาจมีเพียงชิ้นเดียวทาให้มีราคาสูง เช่น กระเป๋าสาน
หญ้าลิเภา ที่มีลวดลายการสานที่กระเป๋าแตกต่างกันไป ผ้าไหม ที่มีลายผ้าไม่เหมือนกัน ทาให้ของที่
ระลึกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้น จะเห็นว่างานช่างหรืองานหัตถกรรมเป็นงานที่ใช้ความประณีต
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ต้องใช้ช่างที่มีความชานาญ ซึ่งช่างที่ทาในปัจจุบันมีไม่มากพอที่จะผลิตสินค้าครั้งละจานวนมาก ทาให้
งานช่างหรืองานหัตถกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่างานอุตสาหกรรม
งานอุตสาหกรรม เป็นงานที่เน้นจานวนกว่ามากคุณภาพ เมื่อมีสินค้าแบบเดียวกันจานวนมาก
ทาให้สินค้าไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ก็จะทาให้มีต้นทุนถูก ราคาขายจึงต่า และอาจส่งผลให้
คุณภาพต่าตามไปด้วย
อาจสรุปได้ว่า ทั้งงานช่างงานหัตถกรรมและงานอุตสาหกรรมมีความสาคัญที่แตกต่างกันไป
คือ งานช่างและงานหัตถกรรมเป็นงานที่มีความประณีตแต่ต้องใช้เวลาทานาน ทาให้มีราคาสูง รวมถึง
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อมีปริมาณน้อย เพราะในประเทศไทยเราตลาดระดับกลางถือเป็นตลาดของคน
ส่วนใหญ่ในประเทศ จาเป็นต้องมีการผสมผสานงานอุตสาหกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต คือ
อาจทาต้นแบบหนึ่งชิ้นที่มีความประณีตสวยงาม ใช้ทาเป็นแม่พิมพ์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลิต
สินค้ารูปแบบเดียวกันให้ได้ครั้งละจานวนมาก หรือจะนางานอุตสาหกรรมมาทาเพียงบางส่วน เช่น
การผลิตแยกชิ้นส่วน แล้วใช้ชา่ งในการประดิษฐ์ลวดลายหรือต่อประกอบ เป็นต้น ถือเป็นการลด
ต้นทุนจากการจ้างแรงงานที่มีราคาสูงและยังลดเวลาในการทางานได้ด้วย ก็จะทาให้สินค้ามีต้นทุนที่
ต่าลง ราคาขายก็จะถูกลงด้วย และเมื่อมีรายการสั่งซื้อจานวนมากก็สามารถทาทันเวลา ชิ้นงานที่ได้ก็
มีทั้งความสวยงามและคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาอีกด้วย
4.3 การศึกษาเทคนิคการผลิตและวิเคราะห์กระบวนการผลิต
4.3.1 ผลการทดลองการหล่อพร้อมฝังในชิ้นงานทดสอบ
4.3.1.1 ผลการทดลองอบพลอย
จากการทดลองอบพลอยที่สภาวะต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้
- อุณหภูมิ 600 ˚C ไม่ยืนอุณหภูมิ โกเมนและเพอริดอทไม่เปลี่ยนสี ส่วนอะมิทิสต์
และโทแพซ สีจางลง อุณหภูมิ 420 ˚C เวลา 30 นาที อะมิทิสต์และโทแพสสีจางลง
- อุณหภูมิ 250 ˚C เวลา 30 นาที อะมิทิสต์เปลี่ยนสีเล็กน้อย
- อุณหภูมิ 180 ˚C เวลา 30 นาที พลอยทั้ง 4 ชนิดไม่มีการเปลี่ยนสี
จากการทดลองพบว่า อุณหภูมิที่สามารถใช้ในการหล่อพร้อมฝังคือ อุณหภูมิไม่เกิน 250˚C เวลา
30 นาที ตารางที่ 4.1 แสดงสภาวะในการทดลองและผลการทดลอง ผลการสีพลอยหลังการอบแสดง
ดังตารางที่ 4.36
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ตารางที่ 4.36 การทดลองอบพลอยในอุณหภูมิต่าง ๆ
อุณหภูมิ
อัตราเร่ง (˚C/นาที) เวลา (นาที)

600 ˚C

420 ˚C

250 ˚C

180 ˚C

25

25

25

25

-

30

30

30

ชนิดพลอย

การเปลี่ยนสี

โกเมน

ไม่เปลี่ยน

เพอริดอท

ไม่เปลี่ยน

โทแพซ

สีจางลง

อะมิทิสต์

เปลี่ยนเป็นไม่มีสี

โกเมน

ไม่เปลี่ยน

เพอริดอท

ไม่เปลี่ยน

โทแพซ

สีซีดลงเล็กน้อย

อะมิทิสต์

สีซีดลง

โกเมน

ไม่เปลี่ยน

เพอริดอท

ไม่เปลี่ยน

โทแพซ

ไม่เปลี่ยน

อะมิทิสต์

สีซีดลงเล็กน้อย

โกเมน

ไม่เปลี่ยน

เพอริดอท

ไม่เปลี่ยน

โทแพซ

ไม่เปลี่ยน

อะมิทิสต์

ไม่เปลี่ยน

132

ตารางที่ 4.37 การอบพลอยที่อุณหภูมิต่าง ๆ
หลังอบ (°C) / เวลา (นาที)
ชนิดพลอย

ก่อนอบ

โกเมน

180/30

250/30

420/30

N/A*

N/A*

N/A*

600/0

เพอริดอท

โทพาส

อะมิทิสต์
*N/A ไม่มีภาพหลังการอบ
4.3.1.2 ผลการทดลองหล่อพร้อมฝังอัญมณีด้วยดีบุก
จากการทดลองอบพลอยทาให้การวิจัยนี้เลือกการนาโลหะดีบุกมาใช้ในการหล่อ
เนื่องจากอินเดียมนั้นมีราคาสูงเกินไป ไม่เหมาะสมกับการทาเครื่องประดับ สาหรับสังกะสีและ
อะลูมิเนียมนั้นมีอุณหภูมิหลอมเหลวสูงกินไป จะทาให้เกิดการเปลี่ยนสีในอะมิทิสต์และโทแพซ ดังนั้น
การทดลองนี้จึงเลือกโลหะดีบุก ซึ่งมีอุณหภูมิหลอมเหลวที่ประมาณ 230 C ซึ่งใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการอบพลอย คือไม่ควรเกิน 250 C
การวิจัยได้ทาการหล่อเพื่อศึกษาผลของเวลาต่อการเปลี่ยนสีของพลอย โดยใช้เวลาอบเบ้าที่
อุณหภูมิ 250˚C เวลา 2 และ 5 ชั่วโมง พบว่าที่เวลาในการอบเบ้า 2 ชั่วโมง ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนสี
ของพลอย แต่หากใช้เวลาอบเบ้า 5 ชั่วโมง พบว่าโทพาสและอะมินทิสต์มีการเปลี่ยนสีนั่นคือโทพาสมี
สีมืดขึ้นในขณะที่อะมินทิสต์มีสีจางลง ดังแสดงในตารางที่ 4.38
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ตารางที่ 4.38 การอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 250 C ที่เวลา 2 ชัว่ โมง และ 5 ชั่วโมง
สภาวะ
หลังหล่อ

เบ้าที่ 1
อุณหภูมิที่ 250 °C
เวลา 2 ชั่วโมง

เบ้าที่ 2
อุณหภูมิที่ ที่ 250 °C
เวลา 5 ชั่วโมง

4.3.2 สรุปผลการทดลองเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องประดับ
โกเมนและเพอริดอทเป็นพลอยเนื้ออ่อนที่สามารถหล่อพร้อมฝังที่อุณหภูมิหลอมสูงได้ เช่น
หล่อพร้อมฝังในโลหะเงินซึ่งทาการหลอมโลหะที่อุณหภูมิประมาณ 1000 °C โดยสามารถทนต่อการ
อบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 500-600 °C โดยพลอยไม่มีการเปลี่ยนสีและไม่มีความเสียหาย
โทพาสสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ดีกว่าอะมิทิสต์ แต่ไม่สามารถทนอุณหภูมิสูงเกิน
400 °C ดังนั้นหากต้องการใช้ในการหล่อพร้อมฝังจึงควรใช้ดีบุคเป็นโลหะในการหล่อ โดยสภาวะที่ดี
ที่สุดในการหล่อพร้อมฝังโทพาสและอะมิทิสต์ในดีบุค คืออบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 250 °C เวลา 2 ชั่วโมง

บทที่ 5
แนวทางการออกแบบเอกลักษณ์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไทย
5.1 แนวทางเพื่อใช้ในการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไทย
5.1.1 ตัวแปร (A) : พฤติกรรมและความต้องการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
5.1.2 ตัวแปร (B) : เอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบของที่ระลึก เพื่อกาหนดเป็นกรอบ
ในการออกแบบ
5.1.3 แนวทางการออกแบบ (Design Framework) เอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกไทย
5.2 ตัวอย่างผลงานออกแบบ
5.2.1 ตัวอย่างที่ 1 : ของที่ระลึกไทยจาก “การพับใบตองห่ออาหาร”
5.2.2 ตัวอย่างที่ 2 : ของทีร่ ะลึกไทยจาก “การร้อยพวงมาลัย”
5.3 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
5.3.1 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
5.3.2 การศึกษาและวิเคราะห์เอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก
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5.1 แนวทางเพื่อใช้ในการออกแบบ (Design Framework) เอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ทีร่ ะลึกไทย
การออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไทย ทาได้โดยให้นักออกแบบ
พิจารณาปัจจัยตัวแปรหลัก 2 ตัวคือ ตัวแปร (A) พฤติกรรมและความต้องการซื้อของที่ระลึกของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ และ ตัวแปร (B) เอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบของที่ระลึก เพื่อกาหนดเป็น
กรอบในการออกแบบ
5.1.1 ตัวแปร (A) : พฤติกรรมและความต้องการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นักออกแบบสามารถเลือกกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการออกแบบ จากกลุ่มนักท่องเที่ยว
3 กลุ่มเรียงลาดับตามจานวนประชากรมากที่สุดไปน้อยที่สุด การเลือกกลุ่มเพื่อออกแบบไม่จาเป็นต้อง
เลือกกลุ่มที่มีจานวนประชากรมากที่สุดเสมอไป เนื่องจากของที่ระลึกเป็นของที่ผู้ซื้อเลือกซื้อไปฝาก
ผู้อื่น การเลือกกลุ่มที่มีจานวนประชากรระดับกลางหรือระดับน้อยจึงสามารถทาได้ โดยควรออกแบบ
ให้ตรงตามข้อมูลปัจจัยความต้องการเป็นหลัก
เมื่อนักออกแบบเลือกกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วจะสามารถทราบถึงปัจจัยพฤติกรรม
และความต้องการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6 ข้อย่อย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา
ในการออกแบบ คือ (1) บุคลิกภาพ (2) ประเภทของสินค้า (3) คุณลักษณะของที่ระลึก
(4) วัตถุประสงค์ในการซื้อ (5) สถานที่เลือกซื้อ (6) ราคาที่เลือกซื้อ
รายละเอียดแสดงในข้อมูลบทที่ 4 ตารางที่ 4.31-4.35
5.1.2 ตัวแปร (B) : เอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบของที่ระลึก เพื่อกาหนดเป็นกรอบ
ในการออกแบบ
เมื่อนักออกแบบเลือกกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการออกแบบแล้ว ต่อไปจึงเลือกแรง
บันดาลใจในการออกแบบ คือ เอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบของที่ระลึก ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร
ย่อย 3 ตัวที่นักออกแบบควรพิจารณาดังนี้
B1 : ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้เอกลักษณ์ไทยในงานออกแบบ การเลือกแรงบันดาลใจ
เอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบของที่ระลึกนั้นจะเลือกสิ่งใดก็ได้ แต่สิ่งนั้นควรมีคุณค่าต่อคน
ไทยหรือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ชาวต่างชาติยังไม่ได้รับรู้ โดยสามารถเลือกใช้เอกลักษณ์ไทยได้ทั้ง 2
รูปแบบ (1) สามารถใช้เอกลักษณ์ไทยในรูปแบบรูปธรรมได้ (2) สามารถใช้เอกลักษณ์ไทยในรูปแบบ
นามธรรมได้ รายละเอียดแสดงในบทที่ 4 ข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 ซึ่งการเลือกเอกลักษณ์ไทยที่ใช้เป็น
แรงบันดาลใจในการออกแบบต้องพิจารณาคู่กับตัวแปรถัดไป คือ
B2 : ข้อมูลอ้างอิงความรู้จักเอกลักษณ์ไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อช่วยในการเลือก
แรงบันดาลใจในการออกแบบ
ประกอบด้วย (1) ตัวแทนความเป็นไทยที่ดีที่สุดในการออกแบบของที่ระลึก (2) สิ่งแรกที่
นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดถึงประเทศไทย รายละเอียดแสดงในบทที่ 4 ตารางที่ 4.17 และ 4.18
นักออกแบบอาจเลือกแรงบันดาลใจจากตัวแทนความเป็นไทยที่ดีที่สุดในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยการขยายผลให้สิ่งที่นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจนั้นให้ลึกซึ้ง ถูกต้อง มี
คุณค่ามากยิ่งขึ้น หรือเลือกแรงบันดาลใจเอกลักษณ์ไทยส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ชาวต่างชาติยัง
ไม่ได้รับรู้เพื่อนาเสนอให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ก็ทาได้ เมื่อนักออกแบบเลือกแรงบันดาลใจเอกลักษณ์ไทย
เพื่อการออกแบบของที่ระลึกแล้ว ต้องคานึงถึงตัวแปรข้อต่อไปร่วมด้วย คือ

136

B3 : ข้อควรพิจารณาในการออกแบบของที่ระลึกกลุ่มตลาดระดับกลาง ประกอบด้วยตัวแปร 4
ข้อที่ต้องคานึงถึงในการออกแบบ
ประกอบด้วย (1) ดีไซน์ : มีรูปแบบการออกแบบเฉพาะตัว (2) ขนาดและน้าหนัก : มีขนาดเล็ก
และมีน้าหนักที่พอดี เหมาะกับการซื้อกลับมากกว่าหนึ่งชิ้น (3) วัสดุที่นามาใช้ : ไม่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีประโยชน์ใช้สอย (4) ราคาและคุณภาพ : ต้องมีความเหมาะสมกัน รายละเอียด
แสดงในบทที่ 4 ข้อ 4.2.3
เมื่อนักออกแบบพิจารณาปัจจัยตัวแปรหลัก 2 ตัวคือ ตัวแปร (A) พฤติกรรมและความต้องการ
ซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ ตัวแปร (B) เอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบของที่ระลึก
แล้วก็จะสามารถสร้างและกาหนดแนวทางในการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกไทยได้แนวทางการออกแบบ (Design Framework) เอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกไทยในหน้าต่อไป
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5.1.3 แนวทางการออกแบบ (Design Framework) เอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไทย
ตัวแปร (A)
พฤติกรรมและความต้องการซื้อของที่ระลึก
ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
** นักออกแบบเลือกกลุม่ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการออกแบบ
**
--------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดแสดงในข้อมูลบทที่ 4 ตารางที่ 4.31-4.35 เพื่อใช้
ข้อมูลกาหนดปัจจัยในการออกแบบ ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ดังนี้
(1) บุคลิกภาพ (2) ประเภทของสินค้า (3) คุณลักษณะของที่ระลึก
(4) วัตถุประสงค์ในการซื้อ (5) สถานที่เลือกซื้อ (6) ราคาที่เลือกซื้อ
กลุ่มที่ 1
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
(1) อายุมากกว่า 50 ปี
(2) อายุ 30 - 39 ปี
** พบว่านักท่องเที่ยว
ใน 2 ช่วงวัยนี้มจี านวน
ประชากรใกล้เคียงกัน
โดยเป็นกลุ่มประชากร
ที่มีจานวนมากที่สุด

กลุ่มที่ 2
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
(1) อายุ 20 - 29.ปี
(2) อายุ 40 - 49 ปี
** พบว่านักท่องเที่ยว
ใน 2 ช่วงวัยนี้มจี านวน
ประชากรใกล้เคียงกัน
โดยเป็นกลุ่มประชากร
ที่มีจานวนรองลงมาเป็น
อันดับที่ 2

กลุ่มที่ 3
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
อายุต่ากว่า 20 ปี
** เป็นนักท่องเที่ยว
ที่มีจานวนประชากร
น้อยที่สุด

ตัวแปร (B)
เอกลักษณ์ไทย
เพื่อการออกแบบของที่ระลึก
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 3 ตัวที่นกั ออกแบบควร
พิจารณา

B1 : ข้อควรพิจารณา

B2 : ข้อมูลอ้างอิง

B3 : ข้อควรพิจารณา

ในการเลือกใช้เอกลักษณ์ไทยใน
งานออกแบบ

ความรู้จักเอกลักษณ์ไทย
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ในการออกแบบของที่ระลึก
กลุ่มตลาดระดับกลาง

(1) ตัวแทนความเป็นไทยที่ดีที่สดุ
(1) สามารถใช้เอกลักษณ์ไทยใน
ในการออกแบบของที่ระลึก
รูปแบบรูปธรรมได้
(2) สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
(2) สามารถใช้เอกลักษณ์ไทยใน
คิดถึงประเทศไทย
รูปแบบนามธรรมได้
--------------------------------------------- ---------------------------------------** รายละเอียดแสดงในบทที่ 4
-ตารางที่ 4.17 และ 4.18
โดยคัดกรองจาก
ความมีคุณค่าต่อคนไทย
หรือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ชาวต่างชาติ
ยังไม่ได้รับรู้
---------------------------------------------** B1ยดแสดงในบทที
และ B2 เป็่น4ปัจจัยที่ต้องพิจารณาควบคู่กัน **
** รายละเอี
ข้อ 4.2.1 และ 4.2.2

(1) ดีไซน์ : มีรูปแบบการออกแบบ
เฉพาะตัว
(2) ขนาดและน้าหนัก : มีขนาดเล็ก
และมีน้าหนักที่พอดี เหมาะกับการ
ซื้อกลับมากกว่าหนึ่งชิ้น
(3) วัสดุที่นามาใช้ : ไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และมี
ประโยชน์ใช้สอย
(4) ราคาและคุณภาพ :
ต้องมีความเหมาะสมกัน
----------------------------------------** รายละเอียดแสดงในบทที่ 4
ข้อ 4.2.3
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5.2 ตัวอย่างผลงานออกแบบ
5.2.1 ตัวอย่างแนวทางการออกแบบที่ 1 : ของที่ระลึกไทยจากเอกลักษณ์ “การพับใบตองห่ออาหาร”
5.2.1.1 การสร้างแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไทย
1) ตัวแปร (A) : พฤติกรรมและความต้องการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ : เลือกชาวต่างชาติเพศชาย อายุ 30-39 ปีกลุ่มที่มีจานวน
ประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
2) ตัวแปร (B) : เอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบของที่ระลึก เพื่อกาหนดเป็นกรอบในการออกแบบ
B1 : ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้เอกลักษณ์ไทยในงานออกแบบ การเลือกแรงบันดาลใจ
B2 : ข้อมูลอ้างอิงความรู้จักเอกลักษณ์ไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อช่วยในการเลือกแรงบันดาลใจในการออกแบบ
B3 : ข้อควรพิจารณาในการออกแบบของที่ระลึกกลุ่มตลาดระดับกลาง ประกอบด้วยตัวแปร 4 ข้อที่ต้องคานึงถึงในการออกแบบ
เมื่อพิจารณาตัวแปร B ทั้งหมดแล้วเลือกแรงบันดาลใจเอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบของที่ระลึก คือ “การพับใบตองห่ออาหาร”
เนื่องจากจากผลข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดว่าหากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย “อาหาร” เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ
ที่สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ได้เป็นอันดับที่ 2 โดยนักออกแบบต้องการขยายผลให้สิ่งที่นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจนั้นลึกซึ้ง ถูกต้อง
มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น จึงขยายผลสู่ “ภูมิปัญญาการพับใบตองห่ออาหารซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทย”
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5.2.1.2 อารมณ์และความรู้สึกของงาน (Mood and tone) : ตัวอย่างแนวทางการออกแบบที่ 1

ภาพที่ 5.1 อารมณ์และความรู้สึกของงาน (Mood and tone) : ตัวอย่างแนวทางการออกแบบที่ 1
จากภาพอารมณ์และความรู้สึกของงาน (Mood and tone chart) จะแสดงถึงความเป็นธรรมชาติ ความเรียบง่าย สบายๆ สนุกสนาน และรูปทรงธรรมชาติ
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5.2.1.3 ตัวอย่างการออกแบบที่ 1
ผลสรุปของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทาแบบสอบถามเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบของที่ระลึกจะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเพศชาย ที่มีอายุ 30-39 ปี
จะมีลักษณะเรียบง่าย สบายๆ และต้องการเครื่องประดับที่ สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจาวันและในหลายโอกาส อีกทั้ง เข้ากับแฟชั่นในปัจจุบันแนวความคิด
ที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตประจาวันของคนกลุ่มนี้ คือลักษณะของที่ระลึกที่มีความเรียบง่าย แต่ลงตัว แสดงความโดดเด่น ความ เรียบง่ายของชิ้นงาน
ของที่ระลึก ที่สามารถนาไปเป็นของขวัญแก่คนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน เพราะในสายอาชีพนี้ ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้วย จากการสรุปผล
การวิเคราะห์ ทาให้ผู้วิจัยมีแนวทางในการ นาข้อมูลที่ได้มาใช้ในกระบวนการออกแบบร่างดังนี้
รูปร่าง รูปทรงที่นามาออกแบบ : จากการศึกษารูปร่างรูปทรงที่นามาออกแบบได้แรงบันดาบใจมาจากการพับใบตอง ห่ออาหารทั้งคาวหวาน ที่มี
ลักษณะรูปร่างรูปทรงของการห่ออาหารแต่ละอย่าง มีการกลัดด้วยไม้กลัด และยังมีสีสัน ลวดลายธรรมชาติของใบตอง ตามลักษณะของการห่ออาหาร
ทั้งคาวหวาน
ลักษณะของการออกแบบ วัสดุ เทคนิค และสี : ลักษณะของการออกแบบ วัสดุ เทคนิค และสี ที่ได้นามาออกแบบ คือ ในการออกแบบ จะมีการใช้ของที่
ระลึกที่หล่อพร้อมฝังอัญมณีด้วยดีบุก แค่ทาการชุบด้วยทองขาว (White Gold) เพื่อให้ได้สีที่สื่อถึงความเรียบง่ายและมีค่า ซึ่งการออกแบบงานจะออกมาใน
รูปแบบที่มีลักษณะ และลวดลายของการพับใบตองห่ออาหารแต่มีการดัดแปลงของการพับ การซ้อน และรูปทรงของอาหารทั้งคาวหวานที่ห่อด้วยใบตอง
ให้มาอยู่ในตัวชิ้นงานของที่ระลึกผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์ไทย การห่ออาหารด้วยใบตองนั้น จะต้องใช้ใบตองสด มีสีเขียวธรรมชาติตามลักษณะ
ของสีใบตอง ตัวอย่างแนวทางการออกแบบที่ 1 : ของที่ระลึกไทยจากเอกลักษณ์ “การพับใบตองห่ออาหาร” ออกแบบโดยนางสาวพนิดา ใคร่ครวญ
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Pocket clip

ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างผลงานออกแบบที่ 1 เซตที่ 1
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ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างผลงานออกแบบที่ 1 เซตที่ 2
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Pocket Clip

Tie Clip

Cifflink

ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างชิ้นงานออกแบบที่ 1 เซตที่ 1
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ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างชิ้นงานออกแบบที่ 1 เซตที่ 1 พร้อมนายแบบ
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Pocket Clip

Tie Clip

Cufflink

ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างชิ้นงานออกแบบที่ 1 เซตที่ 2
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ภาพที่ 5.7 ตัวอย่างชิ้นงานออกแบบที่ 1 เซตที่ 2 พร้อมนายแบบ
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5.2.2 ตัวอย่างแนวทางการออกแบบที่ 2 : ของที่ระลึกไทยจากเอกลักษณ์ “การร้อยพวงมาลัย”
5.2.2.1 การสร้างแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไทย
1) ตัวแปร (A) : พฤติกรรมและความต้องการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ : เลือกชาวต่างชาติเพศหญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่มีจานวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
2) ตัวแปร (B) : เอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบของที่ระลึก เพื่อกาหนดเป็นกรอบในการออกแบบ
B1 : ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้เอกลักษณ์ไทยในงานออกแบบ การเลือกแรงบันดาลใจ
B2 : ข้อมูลอ้างอิงความรู้จักเอกลักษณ์ไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อช่วยในการเลือกแรงบันดาลใจในการออกแบบ
B3 : ข้อควรพิจารณาในการออกแบบของที่ระลึกกลุ่มตลาดระดับกลาง ประกอบด้วยตัวแปร 4 ข้อที่ต้องคานึงถึงในการออกแบบ
เมื่อพิจารณาตัวแปร B ทั้งหมดแล้วเลือกแรงบันดาลใจเอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบของที่ระลึก คือ “การร้อยพวงมาลัย”
จากผลข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ปรากฏการรับรู้และความรู้จักในเรื่องนี้ ทั้งจากคาถาม“หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด” หรือคาถาม“เมื่อกล่าวถึงประเทศไทยท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก”นักออกแบบจึงต้องการ
เลือกแรงบันดาลใจเอกลักษณ์ไทยส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ชาวต่างชาติยังไม่ได้รับรู้เพื่อนาเสนอให้ชาวต่างชาติได้รับรู้
จึงขยายผลสู่ “การร้อยพวงมาลัยอันเป็นปราณีตศิลป์ของคนไทย”
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5.2.2.2 อารมณ์และความรู้สึกของงาน (Mood and tone) : ตัวอย่างแนวทางการออกแบบที่ 2

ภาพที่ 5.8 อารมณ์และความรู้สึกของงาน (Mood and tone) : ตัวอย่างแนวทางการออกแบบที่ 2
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จากภาพอารมณ์และความรู้สึกของงาน (Mood and tone chart) จะแสดงถึงความเป็นธรรมชาติผสมผสานเข้ากับความเรียบง่ายด้วยรูปทรงที่ดูธรรมดาแต่แฝง
ไปด้วยสีสันที่สดใสและลวดลาย ที่ทาให้ดูสนุกสนาน สวยงาม
5.2.2.3 ตัวอย่างการออกแบบที่ 1
ผลสรุปของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบของที่ระลึก จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเพศหญิง
อายุ 50 ปีขึ้นไป มีอาชีพทางานในบริษัทเอกชน มีความชื่นชอบงานสไตล์แฟนซี มีสีสันและลวดลายที่มีสไตล์สวยงาม แต่ก็ยังคงความ เรียบง่ายสบายๆ ดังนั้น
แนวความคิดที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตประจาวันของคนกลุ่มนี้คือ ลักษณะของที่ระลึกที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ลงตัว แสดงความประณีตคือความ
ละเอียดลออ ความเรียบร้อยของชิ้นงานของที่ลึก ที่สามารถนาไปเป็นของขวัญแก่คนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน เพราะในสายอาชีพนี้ต้องมีมนุ ษย์สัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานด้วย จากการสรุปผลการวิเคราะห์ ทาให้ผู้ศึกษามีแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในกระบวนการออกแบบร่าง ดังนี้
รูปร่าง รูปทรงที่นามาออกแบบ : จากการศึกษารูปร่าง รูปทรงที่นามาออกแบบได้แรงบันดาบใจมาจากพวงมาลัย ที่มีลักษณะรูปร่างรูปทรงของตัวพวงมาลัย
เป็นห่วงวงกลม มีสายสร้อยอุบะห้อยลงมา และยังมีสีสัน ลวดลายที่ประณีต สวยงาม ตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ร้อยมาลัย
ลักษณะของการออกแบบ วัสดุ เทคนิค และสี : ลักษณะของการออกแบบ วัสดุ เทคนิค และสี ที่ได้นามาออกแบบ คือ ในการออกแบบ จะมีการใช้ของที่
ระลึกที่หล่อพร้อมฝังอัญมณีด้วยดีบุก แค่ทาการชุบด้วยทองและทองขาว (Yellow Gold & White Gold) เพื่อให้ได้สีที่สื่อถึงความมีค่า ซึ่งการออกแบบงานจะ
ออกมาในรูปแบบที่มีลักษณะเหมือนพวงมาลัย แต่มีการตัดทอน ดัดแปลงลวดลายของการพับ การซ้อน และรูปทรงของดอกไม้ ให้มาอยู่ในตัวชิ้นงานของที่ระลึก
ผสมผสานกับแนวความคิด ไม่มีที่สิ้นสุด โดยใช้สัญลักษณ์ อินฟินิตี้ ทาให้ของที่ระลึกชิ้นนี้มีความหมายแทนคาอวยพรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ตัวอย่างแนวทางการออกแบบ
ที่ 2 : ของที่ระลึกไทยจากเอกลักษณ์ “การร้อยพวงมาลัย” ออกแบบโดยนางสาวชนัดดา ทองชื่น
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ภาพที่ 5.9 ตัวอย่างผลงานออกแบบที่ 2 : เครื่องประดับตกแต่งกระดุมสูท

ภาพที่ 5.10 ตัวอย่างผลงานออกแบบที่ 2 : เครื่องประดับตกแต่งกระเป๋าเสื้อสูท
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ภาพที่ 5.11 ตัวอย่างผลงานออกแบบที่ 2 : เครื่องประดับตกแต่งระหว่างชายเสื้อสูท
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เครื่องประดับตกแต่งกระเป๋าเสื้อสูท

ภาพที่ 5.12 ตัวอย่างชิ้นงานออกแบบที่ 2 : เครื่องประดับตกแต่งกระเป๋าเสื้อสูท

เครื่องประดับตกแต่งกระดุมสูท

ภาพที่ 5.13 ตัวอย่างชิ้นงานออกแบบที่ 2 : เครื่องประดับตกแต่งกระดุมสูท
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เครื่องประดับตกแต่งระหว่างชายเสื้อสูท

ภาพที่ 5.14 ตัวอย่างชิ้นงานออกแบบที่ 2 : เครื่องประดับตกแต่งระหว่างชายเสื้อสูท
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ภาพที่ 5.15 ตัวอย่างชิ้นงานออกแบบที่ 2 : เครื่องประดับตกแต่งกระเป๋าเสื้อสูทพร้อมนางแบบ
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ภาพที่ 5.16 ตัวอย่างชิ้นงานออกแบบที่ 2 : เครื่องประดับตกแต่งกระดุมสูทพร้อมนางแบบ
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ภาพที่ 5.17 ตัวอย่างชิ้นงานออกแบบที่ 2 : เครื่องประดับตกแต่งระหว่างชายเสื้อสูทพร้อมนางแบบ
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5.3 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
5.3.1 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยและมีความต้องการซื้อของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย ผู้วิจัยไม่อาจ
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงต้องใช้การกาหนดขนาดประชากรตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ผู้และใช้หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น ใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก จึงทาให้ได้
ตัวอย่างประชาการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสิ้น 385 คน สารองเพื่อความผิดพลาดไว้ 15 ตัวอย่าง
ความเชื่อมั่นที่ยอมให้เกินขึ้นร้อยละ 5 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีซึ่งรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400
คน สถานที่เก็บแบบสอบถามคือ จุดโดยสารรถ ขนส่ง และท่าเรือ อ.เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ซึง่ จานวนประชากรนี้มีความไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา โดยกระจายการเก็บตัวอย่างตั้งแต่เวลา
10.00 – 18.00 น. เก็บข้อมูลให้ครบตามจานวนที่กาหนด คือ 400 ชุด เนื่องจากผู้วิจัยแจก
แบบสอบถามให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเฉพาะผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัคร หรือต้องการทา
แบบสอบถามด้วยความสมัครใจเท่านั้น ผู้วิจัยอาจได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาในจานวนที่น้อยกว่าที่
แจกไป จึงวางแผนแจกแบบสอบถาม และจานวนแบบสอบถามจานวนมากขึ้นกว่าที่วางแผนไว้คือ
แจก 800 ชุด แต่ผู้วิจัยหวังผลเพียงครึ่งหนึ่งคือ 400 ชุด
ปัญหาที่เกิดขึ้น : เรื่องระยะเวลาการเก็บข้อมูลด้านการตลาดที่จาเป็นต้องใช้ระยะเวลา
มากกว่าที่วางแผนไว้ เพื่อเก็บข้อมูลให้ครบตามจานวนที่กาหนด คือ 400 ชุด เนื่องจากผู้วิจัยแจก
แบบสอบถามให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ต้องการเป็นอาสาสมัคร หรือต้องการทาแบบสอบถามด้วย
ความสมัครใจเท่านั้น ผู้วิจัยจึงได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาในจานวนที่น้อยกว่าที่แจกไปส่งผลให้ต้อง
ใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา : เรื่องระยะเวลาการเก็บข้อมูลด้านการตลาด
1) ใช้ผู้แจกแบบสอบถาม และจานวนแบบสอบถามจานวนมากขึ้นกว่าที่วางแผนไว้
คือใช้ผู้แจกแบบสอบถามจานวน 6 คน /แจกวันละ 50 ชุด : คน /แจกแบบสอบถาม 2 วัน
รวมแบบสอบถามทั้งหมดที่แจก 800 ชุด แต่ผู้วิจัยหวังผลเพียงครึ่งหนึ่งคือ 400 ชุด
2) จากข้อหนึ่งหากยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ผู้วิจัยจะต้องขอขยายระยะเวลาในการทา
วิจัยเพิ่มเติมตามกาหนด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในอนาคต : การเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวที่ไม่อาจทราบจานวนประชากรที่แน่นอนและเป็นประชากรที่ต้องการเป็นอาสาสมัคร
หรือต้องการทาแบบสอบถามด้วยความสมัครใจเท่านั้น จะต้องมีการคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1) ระยะเวลาที่ใช้ในการแจกแบบสอบถาม : ควรมีระยะเวลามากกว่ากลุ่มประชากรปกติ
2) วิเคราะห์จุดที่ทาการแจกแบบสอบถาม : จุดที่ทาการแจกแบบสอบถามต้องเป็นจุดที่
นักท่องเที่ยวอยู่ในช่วงพักหรือรอเวลาเพื่อทากิจกรรม
3) วิเคราะห์ช่วงเวลาและความหนาแน่น : โดยในจุดที่ทาการแจกแบบสอบถามต้อง
วิเคราะห์ช่วงเวลาและความหนาแน่นว่าสมควรทาการแจกเวลาใดบ้าง
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5.3.2 การศึกษาและวิเคราะห์เอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก
“การเก็บข้อมูลเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึกจากผู้บริโภคต่างชาติ” ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแบบวิเคราะห์ข้อมูล เป็นเครื่องมือเข้ากระบวนการลงรหัสเพื่อจัด
ประเภทและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแบบวิเคราะห์ข้อมูลมีหน้าที่จัดแบ่งหมวดหมู่วัฒนธรรมออกเป็น 3
ส่วน คือ วัฒนธรรมทางด้านความคิด (1.Ideas) วัฒนธรรมทางด้านปทัสถาน (2.Norms) และผลผลิต
ทางวัฒนธรรม (3.Materials) จากผลตอบแบบสอบถามจานวน 400 ชุด
ปัญหาที่เกิดขึ้น : เรื่องระยะเวลาการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยแบบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเข้า
กระบวนการลงรหัสและจัดประเภทใช้ระยะเวลานานมากในการแยกคาออกมาจากแบบสอบถาม 400
ชุด หาค่าความถี่ของคาที่เหมือนกัน รวมถึงการนาคาเหล่านั้นแยกมาประเภทเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในอนาคต : การเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพในงานวิจัยเรื่องเดียว เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากบางคาถามการวิจัยนั้นใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ได้ผลดีกว่า ในขณะที่การประมวลและวิเคราะห์คาตอบนั้นกลับมาใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะให้
คาตอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้ 2 วิธีผสมผสานดังกล่าวนีป้ ัจจัยที่
นักวิจัยต้องคานึงถึง คือ
1) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล : จะใช้ระยะเวลานานมากกว่าการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปของวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
2) การจ้างนักวิเคราะห์เพื่อช่วยลดระยะเวลา : สามารถจ้างเพื่อช่วยร่นระยะเวลาในการ
คัดแยกและประมวลผลข้อมูล แต่ผู้วิจัยจาเป็นต้องอธิบายถึงเครื่องมือ การใช้การเครื่องมือ วิธีการ
ทางานและประมวลผลของเครื่องมือโดยละเอียด รวมถึงการทดสอบความถูกต้องในการทางานของ
นักวิเคราะห์ก่อนการวิเคราะห์จริง
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1) แบบวิเคราะห์ข้อมูลเอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก
ตารางความสัมพันธ์รากฐานทางวัฒนธรรม
1. วัฒนธรรมทางด้านความคิด 2. วัฒนธรรมทางด้านปทัสถาน
3. วัฒนธรรมทางด้าน
(Ideas : THINKING)
(Norms : DOING)
ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม
(Materials : HAVING)
ความคิดเป็นตัวกาหนด
พฤติกรรมให้เป็นไป
ส่งผลให้เกิดผลผลิตต่างๆ
หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ ถือเป็นวัฒนธรรม ที่เป็น
กับความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ
ตาม ระเบียบแบบแผนที่สังคม
รูปธรรม เพราะเป็นสิ่งที่
ความเชื่อต่าง ๆ เช่น ความเชื่อ กาหนดไว้ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์
สามารถจับต้องได้ เป็นวัตถุ
ในเรื่องกฎแห่งกรรม เป็นต้น
อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มนุษย์
อักษร หรือ หมายถึงจารีต
สร้างขึ้นเพื่อนามาใช้ เช่น บ้าน
ประเพณีขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า
รวมทั้งข้อกฎหมายด้วย
เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
วัฒนธรรมทั้งสองข้อนี้จัดอยู่ ใน เป็นต้น
วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม คือ สิ่ง
ที่ไม่ใช่วัตถุ ไม่สามารถจับต้องได้
เป็นการแสดงออกในด้าน
ความคิด ประเพณีต่าง ๆ ที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมา
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ภาคผนวก 2) ต้นฉบับแบบสอบถามภาษาไทย

ชุดที่.....................................
แบบสอบถาม : การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อของที่ระลึกเพื่อสื่อเอกลักษณ์ไทย
กลุ่มตัวอย่าง : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความต้องการซื้อของที่ระลึก
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามนี้เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้บริโภคทีเ่ ลือกซื้อของที่ระลึกเพื่อสื่อถึง
เอกลักษณ์ไทยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความต้องการซื้อของที่ระลึกทั้งนี้เพื่อให้งานวิจัยสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คณะผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือของท่านในการตอบแบบสอบถามด้วยข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อ
ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์และคณะใคร่ขอขอบคุณในความร่วมมืออันดีของท่านทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็น
“ความลับและนาไปใช้ประโยชน์เฉพาะในงานวิจัย” เท่านัน้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง หรือข้อคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 20 – 29 ปี
 30 - 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปีขนึ้ ไป
3. อาชีพ
 นักเรียน/นักศึกษา
 ข้าราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ธุรกิจส่วนตัว
 อื่น ๆ โปรดระบุ
.....................................
4. รายได้/เดือน
 ต่ากว่า 10,000 บาท
 10,000 – 20,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
 30,001 – 40,000 บาท
 40,001 บาทขึ้นไป
5. เชื้อชาติ/สัญชาติระบุ
................................................................................................................................................................
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6.ท่านเคยมาเที่ยวประเทศไทยกี่ครั้ง
 ครั้งแรก
 2 ครั้ง
 3 ครั้ง
 มากกว่า 4ครั้ง
7.ท่านซื้อของที่ระลึกของไทยกลับไปทุกครั้งหรือไม่ระบุ
................................................................................................................................................................
8.ท่านรู้จักประเทศไทยจากแหล่งใดระบุ
................................................................................................................................................................
9. รูปแบบบุคลิกภาพใดตรงกับบุคลิกภาพของท่านมากที่สุด
Pretty & Romantic (Sweet, Lovely, Charming, Pretty, Romantic)
Casual & Natural (Private, Casual, Natural, Simple, downbeat, Enjoyable)
Elegant
(Beauty, Finely, Flair, Grandiosely, Elegant)
Chic & Cool Casual (Clean, Simple, Fresh, Relax, Chic, Cool)
Dynamic
(Be joyful, Be cheerful, Dynamic)
Gorgeous & Classis (Luxurious, Grandiosely, Gorgeous, Classis, High class)
Formal
(Smart, Grand, Ceremonial, Formal, Dignified)
Modern
(Cool, Simple, Modern, Up-to-date, Smart)
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบ
1. หากต้องการ “ออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ”
ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด?
โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ....................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .........
........................................................
2. เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก?
โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................
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ส่วนที่3 พฤติกรรมการซื้อของที่ระลึก
คาชี้แจง ข้อความในรายการต่อไปนี้ เป็นพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคเพื่อพิจารณาพฤติกรรมการ
ซือ้ ของที่ระลึกไทยโปรดพิจารณาว่าปัจจัยต่อไปนี้ ท่านได้รับมากน้อยเพียงใด แล้วทาเครื่องหมาย 
เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น ลงใน  คาตอบเหล่านี้ไม่มีถูกหรือผิด
1.ประเภทสินค้าที่ท่านต้องการ

 Small decorative item for home or office (Knickknack)
 Working - Men Gifts EX necktie, hanky, tie clip, cufflinks ,USBs etc.
 Working - Women Gifts EX scarf, brooch, Cufflinks, Purse ,USBs etc.
 Jewelry set gift box Ex pendant with chain and earring etc.
 Small Jewelry Ex pendant, earring, ring, bracelet, charm, brooch etc.
 Accessories Ex keychain, lanyards, Bookmark, hair clips, etc.
 Mobile accessories Ex phone plugs & charm, stand, phone wire roller etc.
 Other (please specify)............................................
2.คุณลักษณะของที่ระลึกที่ท่านซื้อ
 สินค้าแสดงถึง “เอกลักษณ์ไทย”
 สินค้า “หายาก มีเฉพาะพื้นที่”
 สินค้าผลิตด้วยความละเอียดเป็น “งานฝีมือที่ประณีต”
 สินค้ามีรูปแบบที่ “แปลกใหม่ ต่างกับสินค้าที่ขายในพื้นที่เดียวกัน”
 สินค้ามีรูปแบบที่ “สวยงาม - ถูกใจ”
 สินค้ามีคุณภาพ วัตถุดิบมีคุณภาพตามมาตรฐานและมาจากแหล่งมีชื่อเสียง
3.วัตถุประสงค์ในการซื้อของที่ระลึกของท่าน
 เพื่อเก็บสะสมส่วนตัว
 เพื่อเป็นของขวัญหรือของฝาก
 เพื่อระลึกถึงสถานที่ที่ได้มาท่องเที่ยว
 เพื่อความคุ้มค่า เช่น ปริมาณน้าหนักของสินค้าต่อราคาขาย
 เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น ความเชื่อต่างๆ
4. สถานที่ท่านเลือกซื้อ
 ตลาด /ถนนคนเดิน/ไนท์บาร์ซา
 ร้านค้าปลอดภาษี
 ห้างสรรพสินค้า
 โรงแรม/ที่พัก
 ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป
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5. ราคาที่ท่านพึงพอใจในการชื้อของที่ระลึก
 น้อยกว่า 2,000 บาท
 2,001-4,000 บาท
 4,001 - 6,000 บาท
 6,001 - 8,000 บาท
 8,001 - 10,000 บาท
 มากกว่า 10,000 บาท
***** ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือ *****
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ภาคผนวก 3) แบบสอบถามแปลเป็นภาษาอังกฤษ

No......................................
Questionnaire: Consumer behavior for Thai identity souvenir
: Foreigner
Objectives
This questionnaire is to survey for the satisfaction of the tourist/foreigner to design for
Thai identity souvenir
Note all the answer will be enclose and use only for this research
Part 1 Personal information
Note : please indicate this mark () into the box  for the following questions.
1. Gender
 Male
 Female
2. Age
 less than 20
 20 – 29
 30 - 39
 40 – 49
 more than 50
3. Occupation  student
 government official
 government corporation
 company
 own business
 other .....................................
4. Salary/month
 less than 10,000 Baht ($300)
 10,000 – 20,000 Baht ($300600)
 20,001 – 30,000 Baht ($600-900)  30,001 – 40,000 Baht ($9001200)
 more than 40,001 Baht ($1200)
5. Nationality ........................................................
6. How many time you visit Thailand
 1st time
 2nd time
 3rd time
 4th or more
7. Do you buy some souvenir back home for every time you visit?
................................................................................................................................................................
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8. How do you know Thailand, Please indicate
................................................................................................................................................................
9. Please clarify your personal characteristic?
Pretty & Romantic (Sweet, Lovely, Charming, Pretty, Romantic)
Casual & Natural (Private, Casual, Natural, Simple, downbeat, Enjoyable)
Elegant
(Beauty, Finely, Flair, Grandiosely, Elegant)
Chic & Cool Casual (Clean, Simple, Fresh, Relax, Chic, Cool)
Dynamic
(Be joyful, Be cheerful, Dynamic)
Gorgeous & Classis (Luxurious, Grandiosely, Gorgeous, Classis, High class)
Formal
(Smart, Grand, Ceremonial, Formal, Dignified)
Modern
(Cool, Simple, Modern, Up-to-date, Smart)
Part 2 Thai identity for product design
1. For the topic “Souvenir design for Thai identity”
What would you think for the best Thai identity?
Please
indicate.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. What is your first imagination for Thailand?
Please indicate........................................................................................................................... ........
................................................................................................................................................................
Part 3 Souvenir consumer behavior
Note : Please indicate this mark () into the box  (only 1 item)
1. What kind of the souvenir you are interested?










Small decorative item for home or office (Knickknack)
Working - Men Gifts EX necktie, hanky, tie clip, cufflinks ,USBs etc.
Working - Women Gifts EX scarf, brooch, Cufflinks, Purse ,USBs etc.
Jewelry set gift box Ex pendant with chain and earring etc.
Small Jewelry Ex pendant, earring, ring, bracelet, charm, brooch etc.
Accessories Ex keychain, lanyards, Bookmark, hair clips, etc.
Mobile accessories Ex phone plugs & charm, stand, phone wire roller etc.
Other (please specify)............................................

171

2. What kind of the souvenir you looking for?
 Thai characteristic
 Specific area
 Handcraft
 Unique
 Beautiful
 Quality
3. What is the reason for your souvenir?
 Own collection
 Gift for the other
 Remind for the place
 Suitable for price and quality
 Fortune
4. Where the place you normally buy the items?
 Market /walking street/night bazaar
 Duty free
 Shopping mall
 Hotel
 Souvenir shop
5. How much money you can pay for the items?
 less than 2,000 Baht
 2,001-4,000 Baht
 4,001 - 6,000 Baht
 6,001 - 8,000 Baht
 8,001 - 10,000 Baht
 more than 10,000 Baht
***** We very much appreciate your answering the questionnaire,
Thank you very much for your kind *****
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ภาคผนวก 4) แบบสอบถามแปลเป็นภาษาจีน

编号：.......................................
问卷调查：消费者在泰国宝石首饰形象方面的消费行为
___________________________________________________________
：外国人
目的：该问卷为调查游客或外国人对于泰国宝石首饰形象设计的满意度。
注意：所有的答案将只用于该项研究
第一部分：个人信息
注意：在以下所有问题中，请将符号“”标在方框“”中。
1．性别：
 男
 女
2．年龄：
 20 岁以下
 20 - 29
 30 - 39
 40 - 49
 50 岁以上
3．职业：
 学生
 公务员
 国有企业
 公司职员
 自主创业
 其
他 ………………………………
4．月薪
 10,000 铢以下（300 美元）
 10,001 – 20,000 铢 (301 - 600 美元)
 20,001 – 30,000 铢 (601 - 900 美元)
 30,001 - 40,000 铢 (901 – 1,200 美元)
 40,001 铢以上(12,01 美元)
5．您的国籍
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6．您来过泰过几次？
 一次
 两次
 三次
 四次或以上
7．您每次回国时都会带些宝石首饰回去吗？
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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8．您是通过何种方式知道泰国的？请说明：
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
9．您对哪种宝石最感兴趣？
 漂亮浪漫类（甜美型，可爱型，迷人型，漂亮浪漫型）
 随和自然类（保密型，随性型，自然型，简单型，悲观型，愉悦型）
 优雅气质型（漂亮型，精致型，有天赋型，有追求型，优雅型）
 时髦酷酷型（清爽型，简单型，清新型，轻松型，时髦酷酷型）
 活力四射型（快乐型，开朗型，有活力型）
 华丽经典型（奢侈型，有追求型，华丽型，经典，高端）
 正式严肃型（时髦，大气，仪式，正式，高贵）
 时尚型（酷酷型，简单型，时尚型，潮流型，时髦型）

第二部分：泰国产品形象设计
1．对于“泰国宝石形象设计”这个话题，您觉得什么能代表最好的泰国形
象？请说明：
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2．您对泰国的第一印象是什么？
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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第三部分：消费者纪念宝石消费行为
注意：在以下所有问题中，请将符号“”标在方框“”中。
1．您对哪种宝石最感兴趣？
 小型家庭或办公室装饰用品（小摆设）
 工作用男士礼品 如：领带，手帕，领带夹，袖扣，USB 等。
 工作用女士礼品 如：围巾,胸针,袖扣,钱包, USB 等。
 首饰礼盒 如：项链吊坠和耳环等。
 小首饰 如：吊坠，耳环，戒指，手镯，胸针，表链小装饰品等。
 配饰 如：钥匙扣，挂绳，书签，发卡等。
 手机配件 如：手机插头和装饰品，手机壳，电话线等。
 其他，请列举：………………………………………………………………..………
2.
您想要哪种宝石？
 展现泰国特色的产品
 在特定区域发布的产品
 制作精良的手工产品
 与众不同的产品
 设计美观的产品
 由众所周知的原材料及标准质量生产的产品。
3.
您购买这种珠宝首饰的理由是什么？
 个人收藏
 送人的礼物
 提醒自己来过这个地方
 物美价廉
 财富的象征
4.
您通常在哪里购买这些珠宝首饰？
 市场/步行街/夜市
 免税店
 购物商场
 酒店
 珠宝店
5. 购买这些珠宝首饰品您心仪的价位是多少？
 2,000 铢以下
 2,001-4,000 铢
 4,001 - 6,000 铢
 8,001 - 10,000 铢

 6,001 - 8,000 铢
 10,000 铢以上

*****非常感谢您在百忙之中填写我们的调查问卷*****
*****再次感谢您的热心回答*****
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ภาคผนวก 5) เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1
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ภาคผนวก 6) เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2
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ภาคผนวก 7) ภาพการเก็บแบบสอบถาม

การเก็บแบบสอบถามเชิงคุณภาพเรื่อง “เอกลักษณ์ไทยในของที่ระลึก” ในหัวข้อ
คาถาม 2 คาถาม คือ1. หากต้องการออกแบบของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ไทยท่านคิดว่าสิ่งใดเป็น
ตัวแทนความเป็นไทยได้ดีที่สุด และ 2. เมื่อกล่าวถึงประเทศไทยท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก

